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ANEXA 2
Nr. 375/122 din 29.11.2021

CERERE DE OFERTĂ

In atentia operatorilor economici interesati,

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘUL DE CENTRU cu sediul in localitatea
Ghiroda, Str. Victoria, Nr. 48, Jud. Timș, va invita sa participati la selectia de oferte
pentru furnizare de servicii de mediere pe piața muncii realizata în cadrul Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020, proiectul DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și
Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona Vest)POCU/303/5/2/130177

1. Obiectul a contractului: Furnizare servicii de mediere pe piața muncii

2. Coduri CPV: 79611000-0

3. Codul CAEN principal sau secundar inscris in certificatul ORC necesar participarii la
ofertare trebuie sa fie corespunzator activitatii ce face obiectul achizitiei

4. Tipul şi durata contractului: contract de furnizare bunuri/maxim 24 luni

5. Procedura de atribuire: atribuire directa

6. Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

7. Perioada minima de valabilitate a ofertei: minim 60 zile

8. Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 06.12.2021

9. Propunerea tehnica va fi intocmita in asa fel incat sa asigure posibilitatea
verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile tehnice minimale prevazute in
descrierea obiectului contractului (specificatiile tehnice) Anexa 1.

10.Propunerea financiara se va prezenta in original sau pe mail. Pretul va fi exprimat
pentru fiecare serviciu in parte fara a depasi pretul maximul admis /bucata
conform Anexa 1, orice depasire a acestuia va duce la descalificarea ofertei. Preţul
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ofertat se menţine ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertelor si a derulării
contractului. Nu se accepta oferte alternative.

11.Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: persoana de contact: Iovescu
Alexandru Adrian, e-mail: gal.timisuldecentru@gmail.com; Tel.: 0729.075.315

12.Transmiterea ofertelor se va face prin e-mail la adresa:
gal.timisuldecentru@gmail.com sau la sediul societatii localitatea Ghiroda, Str.
Victoria, nr. 48, Jud. Timiș

13.Valoarea supusa licitatiei : 49.411,60 lei + TVA (58.799,80 lei TVA inclus)

14.Ofertantul declarat caștigător va incarca oferta în catalogul electronic SICAP
dupa notificarea privind selectarea ofertei.

15. Instructiunile pentru ofertanti si termenii de referinta se regasesc in anexa la
aceasta cerere de oferta

Asteptam oferta dumneavoastra pana la termenul limita mentionat anterior la
adresa mentionata mai sus.

Manager Proiect,
IOVESCU ALEXANDRU ADRIAN
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ANEXA 2.1

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI / OPERATORI ECONOMICI

1.La semnarea contractului firma desemnata castigatoare va prezenta :
- Declaratie pe propria raspundere privind evitare conflictului de interese
- copie CUI
- Certificat constatator de la ORC valabil

In situatia nerezentarii documentelor antementionate la contractare, contractul va fi
incheiat cu oferta clasata pe locul 2 respectand aceleasi conditii.

2.Descrierea obiectului contractului - specificatii tehnice minimale:
Specificatiile tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează
propunerea tehnică.

3.Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens oferta prezentată,
care se abate de la prevederile specificatiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar numai
în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerinţelor minimale. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în
specificatiile tehnice atrage respingerea ofertei.

Mentiune:
Pe parcursul analizării ofertelor, achizitorul are dreptul de a solicita oricând clarificări sau
completări ale documentelor prezentate de catre ofertanti.
Cerinta obligatorie : Oferta care nu va cuprinde intreaga cantitate de produse si nu
respecta cerintele minimale va fi declarata respinsa.

4.Furnizorul va efectua serviciile de mediere pe piața muncii în locația desemnată de
achizitor sau în locația proprie.Transportul se va efectua de catre furnizor cu mijloace
proprii sau inchiriate pe cheltuiala acestuia.

5.Furnizorul va expedia produsele/serviciile la sediul/punctul de lucru al
achizitorului.Transportul se va efectua de catre furnizor cu mijloace proprii sau inchiriate
pe cheltuiala acestuia.

6.Produsele vor fi însoţite de certificat de garanţie unde e cazul.
Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele, pentru ca acestea sa facă faţă fără
limitare,la condiţiile din timpul transportului.

7.Recepţia serviciilor : Receptia calitativa si cantitativa se va face la sediul achizitorului
in prezenta acestuia si a unui delegat imputernicit de ofertant.
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8.Condiţii de plată
Plata produselor se va face în lei, pe baza facturii în original, însoţită de procesul verbal
de recepţiei al produselor si procesul verbal de punere in functiune, conform condiţiilor
contractuale.

9.Plata se face in termen de maxim 30 zile lucratoare de la receptia bunurilor si
punerea in functiune, pe baza facturii primite de la furnizor.

10.Preţul ofertat se menţine ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertelor si a
derulării contractului.

11.Termen de furnizare: Furnizarea serviciilor se realizează pe toată perioada
contractului până la atingerea obiectivelor.

12. Ofertantul declarat caștigător va incarca oferta în catalogul electronic SICAP dupa
notificarea privind selectarea ofertei.

Intocmit,
Manager Proiect
IOVESCU ALEXANDRU ADRIAN

ANEXA 2.2
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INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI / OPERATORI ECONOMICI

Caracteristici tehnice minimale

Nr.

crt

Denumire Cantitate Preț
Unitar lei
Fără TVA

Preț
Total lei
Fără TVA

Preț total
lei
TVA inclus

1 Servicii de mediere pe piața
muncii
- Întocmirea planurilor personale
de mediere-mediere de grup
- Întocmire de fișe de orientare și
consiliere profesională
- Filtrarea, selectionarea si
aplicarea la oportunitatile de
angajare disponibile pe
sursele deschise de mediere a
muncii (portalurile on-line de
angajare)
- Crearea de profile personale
pentru participantii la mediere pe
minim 2 site-uri de
profil cu impact national
- Campanie de informare si
mediatizare a medierii pe piata
muncii

98 504,20 49.411,60 58.799,80

TOTAL 58.799,80

Intocmit,
Manager proiect

IOVESCU ALEXANDRU ADRIAN
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