Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare””
Domeniul major de intervenţie.5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: „Calificări europene pentru centrele turistice din România”
Contract : POSDRU/82/5.1/S/57743
Publicat în data de : 10.12.2010
Nr. 425/10.12.2010
ANUNŢ ACHIZIŢIE SERVICII DE CONTABILITATE (EXPERT CONTABIL)
COD CPV: 79211000-6
1.Fundația Universitară ” Dunărea – Marea Neagră”, în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea
Venus – Mangalia, Complex Calipso, Județul Constanța, Cod poștal: 905500, organizează la sediul
menționat, procedura deschisă de : de cercetare a pieţii – studiul pieții , conform 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., în vederea achiziționării de servicii de
contabilitate (expert contabil).
2.Sursa de finantare 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 constă în prestarea de Servicii de contabilitate, respectiv certificarea
completitudinii, corectitudinii și realității informațiilor din cererile de rambursare și a înregistrărilor în
sistemul contabil a tuturor operațiunilor declarate din cererile de rambursare, semnarea evidenței
cheltuielilor și a raportului tehnico-financiar, precum și cerințele specificate în anexa instrucțiunii nr. 6
emisă de către ministerul Muncii, Familiei și protecției sociale, anexată acestui anunț.
4.Durata contractuluii: serviciile de contabilitate vor fi contractate pe toata durata implementării proiectului
„Calificări europene pentru centrele turistice din România” ID 57743 – respectiv 24 de luni.
5.Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: selecția ofertei se va realiza pe baza
criteriului prețul cel mai scăzut. Valoarea estimata a acestui contract este de 20.000.
6. Ofertele se pot trimite pana la 20.12.2010, ora 10.00 la sediul Fundației Universitare Dunăre - Marea
Neagră în localitatea Venus – Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38, Județul Constanța, Cod poștal: 905500,
tel 0241/731 908, fax.0241/731 372, adresa web: www.fudmn.ro .
Documentatia de atribuire în baza cãreia trebuie elaborata oferta poate fi obtinuta gratuit printr-o solicitare
scrisa trimisa pe adresa de email info@fudmn.ro sau cristina.bodnaras@fudmn.ro, la nr. de tel/fax
0241/731 372 sau direct de la sediul achizitorului.
Relatii suplimentare/clarificari se pot obtine la tel: 0751112444 sau prin aceeasi adresa de email:
info@fudmn.ro, cristina.bodnaras@fudmn.ro, persoana de contact:Cristina Bodnaras.
Manager de Proiect
Emil Bodnăraş

