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

In atentia operatorilor economici, potentiali ofertanti la procedura de achitzitie organizata in
vederea atribuirii „Contractului de Furnizare de consumabile, produse de birotica si
papetarie “ in cadrul proiectului „Calificări europene pentru centrele turistice din România”,
Contract : POSDRU/82/5.1/S/57743, finantat de catre Fondul Social European – FSE prin
Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane –2007-2013”.

ERATĂ NR. 2
LA INVITAŢIA DE PARTICIPARE- DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE PENTRU
OFERTANŢI PENTRU ”FURNIZAREA DE CONSUMABILE, PRODUSE DE BIROTICA SI
PAPETARIE”
Referinţă: procedura de achiziție a furnizarii de produse, consumabile, produse de birotica si
papetarie 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 O.U.G. nr.34/2006, cu modificările și completările
ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art.9 lit.c1., pentru proiectul „Calificări
europene pentru centrele turistice din România”, cofinantat din Fondul Social European, Programul
Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, lansat de 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,
Ca urmare a unei erori materiale survenite in completarea Documentatia de atribuire si
pentru clarificarea unor aspecte privind Oferta financiara, Achizitorul a decis sa faca urmatoarele
modificari:
Datele din DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE PENTRU OFERTANŢI se modifică astfel:

Prezentarea Ofertei,
Punctul 4.4, precizarile de la al. 7 Alte precizari:
Textul actual
” Oferta financiara
Se va completa Formularul de oferta Formularul 12 Sectiunea II
Se va prezenta centralizator pentru preţuri pentru produsle ofertate, conform model Anexa – Secţiunea
formulare.
Oferta va fi în lei .
Se vor oferta produsele respectandu-se documentatia de atribuire. ”

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

Textul Modificat:
Oferta financiara
Se va completa Formularul de oferta Formularul 12 Sectiunea II
Se va prezenta centralizator pentru preţuri pentru produsle ofertate, conform model Anexa – Secţiunea
formulare.
Se vor oferta produsele respectandu-se documentatia de atribuire.
Orice oferta financiara care va depasi bugetul alocat si aprobat prin contractul de finantare
POSDRU/82/5.1/S/57743 atat oferta generala cat si cea unitara pe fiecare produs in parte va fi
considerata necastigatoare.
Oferta va fi exprimată în lei fără TVA, acesta fiind exprimat separat precum si in euro la cursul BNR din ziua
transmiterii ofertei.
În oferta financiară va fi prezentat prețul global fără TVA precum și separat TVA-ul. Se va atașa un
Centralizator de prețuri pentru identificarea cantității, prețului unitar și total/produs.
Propunerea financiară va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului economic – va avea caracter
ferm și obligatoriu din toate punctele de vedere ale conținutului pe toată perioada de valabilitate a
ofertei.
Contractul se va incheia cu un singur operator economic.
19.01.2012- Invitatia de participare pentru achizitia de furnizare de consumabile, produse de birotica si
papetarie pentru proiectul „Calificări europene pentru centrele turistice din România”, cofinantat din Fondul
Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

26.01.2012 ERATA nr. 2 la invitatia de participare referitoare la procedura de atribuire a contractului de
furnizare de consumabile, produse de birotica si papetarie prin procedura COMPETITIVĂ, 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.
Fundatia Universitara „ Dunarea - Marea Neagra”
Manager de proiect
Emil Bodnaras.
Intocmit,
Expert Juridic

Cristina Emilia Bodnaras

