Proiect finanţat din granturile SEE 2009 – 2014,
în cadrul Fondului ONG în România
30.10.2014

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Către,

OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI
FUNDAȚIA SCHEHERAZADE, în calitate de Promotor al Proiectului ”Un drum în viață: Bucșani
între București și Europa! – Servicii sociale pentru copii și tineri în mediul rural din județul Giurgiu”, în
conformitate cu prevederile Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor
finanțate din instrumente structurale, obiectivul ”Convergență”, precum și în cadrul proiectelor
finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare,
servicii sau lucrări – Ordin MFE nr. 1120/2013, precum și art. 8 din OUG nr.34/2006, cu modificările și
completările ulterioare, în aplicarea principiilor nediscriminării și tratamentului egal, al recunoașterii
reciproce, al transparenței, al proporționalității, al asumării răspunderii, al eficienței utilizării fondurilor
publice,

Vă invită să participați la procedura de achiziție simplă de furnizare de produse IT:
3 stații de lucru (calculator, monitor, kit tastatură),
2 laptopuri cu sistem de operare preinstalat,
3 licențe sistem de operare (Windows),
5 licențe aplicații desktop (Office),
1 multifuncțională laser alb/negru,
în vederea implementării Proiectului ”Un drum în viață: Bucșani între București și Europa! –
Servicii sociale pentru copii și tineri în mediul rural din județul Giurgiu”.
Cod CPV: 30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer
48624000-8 Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale(PC)
Sursa de finanțare: Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic
European 2009-2014, contract de finanțare nr. RO2013_C4_27.
Criteriul de atribuire: ”Prețul cel mai scăzut”.
La aplicarea criteriului se va lua în calcul valoarea totală, cumulată a ofertei, sub condiția ca
oferta să corespundă tuturor cerințelor tehnice. Ofertele vor fi exprimate în lei, exclusiv TVA.
Valoare estimată: 10.100,00 lei exclusiv TVA
Depunere Oferte: Ofertele, semnate și ștampilate, se vor transmite, în original, la sediul
Achizitorului; sau scanate, la adresa de e-mail: mioara.cojocaru@fundatiascheherazade.ro; sau
prin fax la nr.: 021 231 2895. Termenul limită pentru depunerea ofertelor operatorilor
economici este joi, 06.11.2014, ora 14:00.
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Deschidere Oferte: Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului Fundația
Scheherazade din București, str. Roma nr. 38, demisol, sector 1 în ziua de joi, 06.11.2014, ora
15:00.
Ofertele primite după termenul limită sau la o altă adresă decât cea indicata în prezentul
anunț nu vor fi luate în considerare.
Modul de obținere a documentației de atribuire: Toate informațiile necesare oricărui
operator economic în vederea participării la procedura de achiziție competitivă simplificată,
sunt disponibile în Caietul de sarcini, inclusiv formulare, anexate prezentei invitații de
participare. Total anexat: 10 pagini.
Reguli de verificare și audit: Ofertantul selectat se va supune acelorași reguli de verificare și
audit ca și achizitorul.
Informații suplimentare privind prezenta procedură de achiziție se pot obține pe email:
mioara.cojocaru@fundatiascheherazade.ro; tel.: 021 231 2829; Fax: 021 231 2895.
Persoana de contact: Mioara Cojocaru

MANAGER PROIECT
Wajiha HARIS
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