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Nr: 618/09.04 .2012

DOCUMENTAłIA PENTRU OFERTANłI PENTRU ACHIZIłIA DE
SOFT SPECIALIZAT DE TESTARE PSHIHOLOGICA SI TE TESTARE A
ABILITATILOR PERSONALE
COD CPV 30248100-0
Achizitor:

Asociatia Pakiv Romania

Titlul proiectului POSDRU :

MĂSURI INTEGRATE ÎN DOMENIUL TURISMULUI

ID proiect POSDRU:

POSDRU/105/5.1/G/76173

Calitatea achizitorului în cadrul
proiectului

Beneficiar: Asociatia Pakiv Romania

1
1.1.

INFORMAłII GENERALE
Achizitor:

Denumire: Asociatia Pakiv Romania
Adresa: B-dul Republicii, nr. 40, cod. 510130, Alba Iulia
cod postal de contact:
Telefon: 0741629482
Persoana
Enache Anda, Expert implementare
E-mail: anda.enache@yahoo.com
Fax: 0258 811170
Adresa de internet www.pakiv-turism.ro
1.2.
a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 20 .04 .2012, ora 12,00.
b) Adresa unde se primesc ofertele: Asociatia Pakiv Romania, Secretariat, B-dul Republicii, nr.
40, cod. 510130, Alba Iulia , fax: 0258 811170
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaŃia pentru
ofertanŃi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind
păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIłIE
2.1. Descriere

__________________________________________________________________________________________________________
AsociaŃia Pakiv România, (004) 0258 811170, pakiv_romania@yahoo.com

ş

"INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”
Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenŃie 5.1 - Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului: MĂSURI INTEGRATE ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Nr. Contract: POSDRU/105/5.1/G/76173
__________________________________________________________________________________________________________________________

2.1.1. Denumirea contractului de achiziŃie:
Titlu: contract de achizitie soft specializat de testare psihologică si de testare abilitătilor
personale
2.1.2. Descriere produselor ce vor fi achiziŃionate
Achizitia de soft specializat de testare psihologică si de testare abilitătilor personale PreŃul
ofertat va fi exprimat în LEI, fără TVA, TVA explicitat separat. PreŃul contractului este ferm,
nu se actualizează.

2.1.3. Denumire contract şi locul de livrare
(a) Lucrări
(b) Produse
ExecuŃie....
Cumpărare …X….
Proiectare şi execuŃie
Leasing . ………
Realizare prin orice mijloace Închiriere..……….
corespunzătoare cerinŃelor
Cumpărare în rate…….
specificate de achizitor…
Principala locaŃie a lucrării:
……………………….
…………………………

X

Principalul loc de livrare:

(c) Servicii
Categoria serviciului:
2A ............ ……
2B ............ ……
Principalul loc de prestare:

Asociatia Pakiv Romania,
Secretariat, B-dul Republicii, nr.
40, cod. 510130, Alba Iulia,
Fax: 0258 811170

2.1.4. Durata contractului de achiziŃie:
30.04. 2012- 29.06.2012
3. INFORMAłII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL
APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Pretul cel mai scăzut
x
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
4. PREZENTAREA OFERTEI
Limba română
4.1. Limba de
redactare a
ofertei
4.2. Moneda în care
este exprimat preŃul
contractului

Lei
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4.3. Perioada minimă 60 zile
de valabilitate a
ofertei
Operatorii economici participanŃi la procedura vor trimite o
4.4. Modul de
scrisoare
de înaintare şi oferta tehnică şi financiară.
prezentare a ofertei
Oferta
financiară va fi exprimată în lei, fără TVA, globală.
(tehnic şi financiar)
Oferta tehnico-finaciară se prezintă în scris, semnată şi ştampilată
de către reprezentantul legal al ofertantului.
InformaŃii privind elaborarea propunerii tehnico-financiare:
Propunerea operatorilor economici participanti la această procedură va
contine următoarele:
- Denumirea produselor ce vor fi ofertate.
- SpecificaŃiile tehnice ale produselor ofertate.
- preŃul unitar şi total, fără TVA.
Plata se va efectua în cel mult 30 zile de la data emiterii facturii.
Oferta va fi însoŃită de o Scrisoare de înaintare care va conŃine datele
de identificare ale ofertantului: denumire, sediu, nr. înregistrare Reg.
ComerŃului, cod fiscal, CONT bancar, numele reprezentantului legal.
Oferta tehnico-financiară împreună cu scrisoarea de înaintare se poate
depune direct sau se transmite prin poştă, până la data limită de
20.04.2012., ora 12:00, la sediul: Asociatia Pakiv Romania, Secretariat,
B-dul Republicii, nr. 40, cod. 510130, Alba Iulia, Fax: 0258 811170.
Comunicarea rezultatelor se va face pe site-ul Asociatiei la www.pakivturism.ro.
Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă
4.5. Posibilitatea
adresată achizitorului până la data şi ora deschiderii ofertelor.
retragerii sau
Ofertantul poate modifica continutul ofertei, până la data şi ora
modificării ofertei
stabilită pentru
depunerea
ofertelor, adresând pentru aceasta
achizitorului o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării.
Achizitorul nu este răspunzător în legătură cu posibilitatea ofertantului
de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită
în documentaŃia de atribuire. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv
forŃa majoră, cad în sarcina operatorului economic. Oferta depusă la o altă
adresă a achizitorului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită
pentru depunere este considerată întârziată şi se păstrează la sediul
achizitorului.
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4.6. InformaŃii
referitoare la
termenele pentru
prestarea serviciilor
4.7. ModalităŃi de
contestare a deciziei
achizitorului de
atribuire a
contractului de
achiziŃie contestaŃiei

Termenul pentru livrarea produselor va fi de 10 zile de la semnarea
contractului, termen ce va fi respectat în conformitate cu graficul de
desfăşurare a proiectului.
OfertanŃii care consideră că au fost vătămaŃi datorită unei greşeli sau
neregularităŃi apărute în cadrul procesului de atribuire a contractului pot
depune o contestaŃie la sediul AsociaŃiei Pakiv Romania sau se pot adresa
instanŃei judecătoreşti competente. ContestaŃiile se depun în termen de 1
zi de la comunicarea rezultatelor pe www.pakiv.ro.

5. CantităŃi şi specificaŃii tehnice minimale
CantităŃile sunt specificate în prezenta documentaŃie, iar achiziŃia se va desfăşura pe baza comenzii
ferme a beneficiarului, pentru a asigura buna desfăşurare a activităŃilor proiectului.
5.1 Cantitati

Nr.crt.
1

DENUMIRE
Soft testare psihologica si testare a
abilitătilor personale

U.M.

CANTITATI

Soft

1

5.2 Specificatii tehnice

Nr Crt.
1

Denumire
Specificatii
Soft testare psihologica si - Starter”S Kit (instruire
testare a abilitătilor personale specializata pentru utilizarea
softului)
Electronica:
- Ghid de administrare;
- 2 caiete de evaluare FJAS 1
sau echivalent (Aptitudini
cognitive, psihomotorii, fizice
si senzoriale)
- 2 caiete de evaluare FJAS 2
sau echivalent (Aptitudini
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sociale interpersonale)
- pachet de 100 foi de
raspuns:
- 1 profil post de munca (Job
profile) ghidul aptitudinilor
umane Handbook of Human
Abilities

6. CondiŃii şi termene de livrare:
Pentru produsele achizitionate prin cumparare:
Operatorul economic desemnat castigator va livra produsele la sediul Achizitorului, fără a percepe
plata cheltuieli suplimentare. Toate cheltuielile ocazionate de livrarea produselor se vor include in
oferta financiara.

CondiŃii de recepŃie:
RecepŃia se va face la livrarea fizică a produselor, în prezenŃa furnizorului.
Operatiunea de recepŃie vor fi consemnate într-un proces verbal.

Manager proiect,
Viorel Bumbu

Expert implementare,
Anda Enache
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