Proiectul “FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE”/ R02013_C2.2_10

Mecanismul Financiar al Spațiului Financiar European (SEE) 2009 - 2014
Programul Fondul ONG în România
Componenta 2 Justiție Socială
Subcomponenta 2.2 Combaterea inegalităților sociale, sărăciei și excluziunii
Titlul proiectului: FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE
Contract de finanțare: RO2013_C2.2_10
Asociația FILANTROPIA - SEVERIN
Nr. 141 / 01.07.2014
Către:

OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI
Referitor la: invitație depunere ofertă pentru achiziție lucrări de reabilitare
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Prin prezenta vă invităm să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție
“Lucrări de reabilitare a imobilului (C4) situat în Str. Mihai Eminescu nr. 1, Drobeta Turnu
Severin, jud. Mehedinți”.
Lucrările menționate se achiziționează de

Asociația FILANTROPIA - SEVERIN, în

calitate de Promotor al Proiectului RO2013_C2.2_10 – “FERESTRE DESCHISE SPRE
COMUNITATE”, prin procedura de achiziție competitivă simplificată în conformitate cu
Procedura pentru achizițiile efectuate de către Promotorii de proiecte și partenerii acestora în
cadrul contractelor de finanțare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al
Spațiului Economic European 2009 – 2014, aprobată de Fundația pentru Dezvoltarea Societății
Civile în calitate de operator al acestui progam, și cu Procedura simplificată aplicată 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, aprobate prin Ordinul MFE nr. 1120/2013.
INFORMAŢII DESPRE PROCEDURA DE ATRIBUIRE
1. Proiectul în cadrul căruia are loc achiziția: “FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE”,
proiect finanțat prin Fodul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului European 2009 –
2014.
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2. ID proiect / contract de finanțare: RO2013_C2.2_10.
3. Denumirea contractului de achiziție: Lucrări de reabilitare a imobilului (C4) situat în
Municipiul Drobeta Turnu Severin, Str. Mihai Eminescu nr. 1, jud. Mehedinti.
4. Datele de identificare ale achizitorului:
Denumire: Asociația FILANTROPIA - SEVERIN.
Sediu: Str. I. G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti, cod poștal 220103.
Website: www.filantropiaseverin.ro; Telefon: 0252333049; Fax: 0252333039.
Cod fiscal: 17079735.
Cont bancar: RO47RNCB0179034565880008 deschis la BCR Sucursala Dr. Tr. Severin.
Reprezentant legal: ACHIM George Daniel - manager proiect.
5. Descrierea obiectului contractului de achiziție: Se vor achizitiona lucrări de reabilitare a
imobilului (C4) situat în Str. Mihai Eminescu nr. 1, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți, având
suprafața de 113,45 mp, constând în lucrări de construcții, instalații electrice și instalații sanitare, în
conformitate cu specificațiile tehnice cuprinse în Caietul de sarcini (parte componentă a
Documentației de atribuire).
Ofertele trebuie să cuprindă toate cantitățile de lucrări prevăzute în Caietul de sarcini. Vor fi
respinse ca neconforme ofertele care nu respectă specificațiile tehnice cuprinse în Caietul de sarcini.
Nu vor fi acceptate ofertele alternative.
6. Valoarea estimată a contractului de achiziție: 44.595,26 lei, fără TVA, reprezentând
10.165,32 euro (la cursul valutar stabilit de Banca Națională a României pentru data de 27.06.2014:
1 euro = 4,3870 lei).
7. Sursa de finanțare: achiziția are loc în cadrul Proiectului “FERESTRE DESCHISE SPRE
COMUNITATE”, proiect finanțat prin Fodul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului
European 2009 – 2014 și din fonduri proprii / contribuția proprie a achizitorului
8. Durata de finalizare a lucrărilor: 20 de zile calendaristice.
9. Termenul limită până la care ofertele pot fi trimise: 10.07.2014, ora 14:00.
10. Data la care vor fi deschise ofertele: 10.07.2014, ora 14:10.
11. Modalitatea de trimitere a ofertelor: Oferta (coletul conținând documentele de calificare,
propunerea tehnică și propunerea financiară) se depune pe suport fizic (hârtie) la sediul
achizitorului. Depunerea se poate face prin poștă (ori serviciu de curierat) sau direct de către
reprezentantul ofertantului la sediul achizitorului. În cazul transmiterii ofertelor prin poștă ori
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curierat, ofertantul se va asigura ca oferta sa a ajuns la achizitor înainte de termenul limită de
depunere a ofertelor. Nu vor fi admise plicuri/pachete/colete deteriorate sau desfăcute.
Oferta nu se depune prin mijloace electronice.
12. Adresa la care trebuie trimise ofertele: Asociația FILANTROPIA - SEVERIN, Str. I.G.
Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, cod poștal 220103.
13. Modul de obținere a documentației de atribuire: documentația de atribuire este disponibilă și
poate fi descărcată de pe website-ul achizitorului – www.filantropiaseverin.ro, din sectiunea
dedicată proiectului “FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE”.
14. Persoana de contact: Boieru Lucian Cosmin – responsabil achiziții.
15. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
16. Modalitatea de exprimare a valorii ofertei: prețul ofertei se exprimă în lei românești (RON).
17. Reguli de verificare și audit: ofertantul selectat se va supune acelorași reguli de verficare și
audit ca și achizitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: Asociația FILANTROPIA - SEVERIN, Str.
I. G. Bibicescu nr. 6, jud. Mehedinți, telefon: 0252333049, fax: 0252333039, e-mail:
ferestredeschise@filantropia.ro .

Manager proiect
Pr. ACHIM George Daniel
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