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ANUNŢ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziţia de „Furnizare de echipamente de protectie” în cadrul proiectului:
„Calificări europene pentru centrele turistice din România”- ID 57743
1.
Fundația Universitară ” Dunărea – Marea Neagră” în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Venus –
Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38, Județul Constanța, Cod poștal: 905500, vă invită să participaţi la procedura de
atribuire a contractului de achizitie de „Furnizare de echipamente de protectie” , COD CPV : „18140000-2 Accesorii
pentru îmbrăcăminte de lucru, 18444000-3 Articole de protecţie pentru cap, 35113400-3 Îmbrăcăminte de protecţie şi
de securitate” , necesare pentru desfășurarea și implementarea proiectului, prin procedura de cercetare a piețeistudiu de piață, conform prevederilor Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor
publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1 procedura pentru
atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE și din fonduri de la bugetul de stat
prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în
conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ
condiţiile prevazute la art.9 lit.c1.
2.
Sursa de finanțare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013. Numărul de identificare al contractului: POSDRU/82/5.1/S/57743. Titlul proiectului:
„Calificări europene pentru centrele turistice din România”.
3.
Obiectul contractului de furnizare: Denumire contract„Furnizare de echipamente de protectie” , COD CPV : „
18140000-2 Accesorii pentru îmbrăcăminte de lucru, 18444000-3 Articole de protecţie pentru cap, 35113400-3
Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate”
4.
Obiectul contractului priveşte furnizarea de echipamente de protectie, necesare desfășurării orelor de
pregătire practică în cadrul cursurilor de formare profesională pentru proiectul „Calificări europene pentru centrele
turistice din România”- ID 57743, a următoarelor produse:
Denumire produs
Nr.
Buc
Articole de protecţie pentru cap/bonete/
Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate - camasa bucatar
Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate-halat camerista
Plasa protectie par

56
56
56
168

5.
Furnizarea de produse se va efectua in termen de maxim 7 de zile de la data emiterii comenzii.
6.
Specificaţii tehnice minime : Conform documentației pentru ofertanți.
7.
Ofertele alternative și cele parțiale: nu sunt acceptate
8.
Documenţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitari scrise adresate achizitorului la adresa de
email info@fudmn.ro sau fudmn2006@gmail.com.
9.
Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 27.03.2012 ora 10.00.
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10.
Clarificări privind achiziția pot fi obţinute la următoarea adresă a achizitorului: – Venus - Mangalia, Str. Nicolae
Iorga nr. 38, Județul Constanța, Cod poștal: 905500 sau pot fi transmise în format electronic la adresele de e-mail:
info@fudmn.ro și fudmn2006@gmail.com .
11.
Limba de redactare a ofertei: limba romana.
12.
Prețul va fi exprimat in RON, fara TVA./pret/1 buc, set, kg, gr, l, ml /total bucati sau total cantitate.
13.
Prețul ofertei este ferm în RON.
14.
NU se accepta actualizarea pretului contractului
15.
Valabilitatea ofertei: minim 30 zile.
16.
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contrctului de furnizare “pretul cel mai scazut“, în condițiile în care
oferta corespunde cerințelor de natură tehnică și cantitativă descrise în documentația pentru ofertanți.
17.
Adresa la care se depune oferta: la sediul achizitorului, Venus – Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38 Județul
Constanța, Cod poștal: 905500 sau scanate la adresa de email info@fudmn.ro.
18.
Data limita pentru depunerea ofertei:30.03.2012, ora 10.00.
19.
Ora, data şi locul deschiderii și analizării ofertelor: 30.03.2012 ora 13.00
20.
Relații suplimentare la nr. de tel. 0751112444, Persoana de contact: Cristina Emilia Bodnăraș.
21.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau
la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului.
22.
Legislatia aplicata:
Instructiunea Nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU
2007 – 2013.
23.
Anuntul de publicitate/Invitatia de participare privind atribuirea contractului de „Furnizare de echipamente de
protectie” se regaseste pe site-ul achizitorului www.fudmn.ro.
Cu mulţumiri,
Manager de Proiect
Emil Bodnăraş

