Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
1.Centrul de Instruire si Consultanta Labor în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea
Slobozia, B-dul. Matei Basarab, bl. U21, sc. A, ap. 3, Cod Postal 920004, jud. Ialomita
organizează la sediul din Slobozia şi vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră până în data
de 10.07.2014 la procedura de atribuire a contractului de achiziţie având ca obiect servicii
consiliere si orientare profesionala cod CPV 79998000.
2.Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 si din fonduri proprii.
Numărul de identificare al contractului:. POSDRU/161/2.1./G/135935
Titlul proiectului: Pasi catre viitor - proiect pentru consiliere-orientare si educatie
antreprenoriala
3. Procedura de atribuire aplicata: Achizitie directa
4.Specificaţii tehnice minime :
- asigurarea de către prestator a personalului adecvat, a condiţiilor organizatorice si a
materialelor metodologice pentru derularea corespunzatoare a activitatii de orientare si
consiliere profesionala pentru 360 de elevi;
- utilizarea de instrumente specifice, adaptate la specificul grupului ţintă şi cerinţele de
consiliere.
-intocmirea documentaţiei justificative solicitată prin proiect pentru serviciile prestate si orice
alt document justificativ solicitat de Autoritatea de Management POSDRU/OIR POSDRU in
legatura cu activitatea de orientare si consiliere prestata şi în conformitate cu metodologia
programelor de orientare, informare si consiliere in cariera, respectiv : planul serviciilor de
consiliere si orientare profesionala – original; materiale elaborate in sprijinul activitatii de
consiliere si orientare profesionala-original;liste de prezenta semnate de participantii la
activitati-original; raport de evaluare privind impactul consilierii dupa ce intreaga activitate va
lua sfarsit; documentele aferente desfasurarii activitatii de orientare si consiliere, in
original(chestionare etc);fise de evaluare a fiecarei persoane consiliate; alte materiale
solicitate de OIR POSDRU sau de Achizitor.
Durata contractului: 9 luni de la data semnarii contractului. Decalarea termenului de
finalizare al proiectului atrage dupa sine in mod automat decalararea termenului de efectuare
a serviciului de consiliere si orientare profesionala fara modificarea pretului contractului.
5. Reguli de transparenţă şi publicitate
Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta pot fi obţinute în urma
unei solicitări adresate direct Achizitorului la adresa din Slobozia, B-dul. Matei Basarab, bl.
U21, sc. A, ap. 3, Cod Postal 920004, jud. Ialomita sau la adresa de mail
centrullabor@yahoo.com
6.Limba de redactare a ofertei: limba romana
7. Pretul va fi exprimat in RON, TVA inclus. Valoarea contractului: 18.000,00 lei.
8. Pretul ofertei este ferm.
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NU se accepta actualizarea pretului contractului

X

9.Valabilitatea ofertei: 30 zile
10.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare “pretul cel mai
scăzut“
11. Adresa la care se depune oferta : Slobozia, B-dul. Matei Basarab, bl. U21, sc. A, ap. 3,
Cod Postal 920004, jud. Ialomita sau scanata la adresa de mail centrullabor@yahoo.com .
12. Data limita pentru depunerea ofertei : 10.07.2014 ora 11.00

Persoana de contact:
Radu Cristina
Referent implementare
Centrul de Instruire si Consultanta Labor
Tel:0722437961
Email:centrullabor@yahoo.com

