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Investeşte în oameni !
Fondul Social European
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltare Resurse Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la scoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: “Stagiile de pregătire practică la agenţii economici – o poartă de acces pe piaţa muncii”
Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Contract nr. POSDRU/109/2.1/G/81578

Nr. înreg. 2184 / 12.02.2013

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia are onoarea să vă invite la procedura de
atribuire a contractului de achiziţie publică de furnizare de “MATERIALE CONSUMABILE,
în cadrul proiectului cu titlul: „Stagiile de pregătire practică la agenţii economici – o poartă de
acces pe piaţa muncii” – Contract: POSDRU/109/2.1/G/81578”, implementat în cadrul
UNIVERSITĂŢII “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
1. Obiectul contractului: Furnizare de MATERIALE CONSUMABILE, în cadrul proiectului
cu titlul: „Stagiile de pregătire practică la agenţii economici – o poartă de acces pe piaţa muncii”
– Contract: POSDRU/109/2.1/G/81578
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de furnizare:
- Achiziţie directă offline.
2. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică de furnizare:
- Fonduri proprii 2%
- Fondul Social European 87,86% din finanţarea nerambursabilă
- Bugetul de Stat 12,14% din finanţarea nerambursabilă
4. Oferta depusă trebuie să cuprindă:
Propunere tehnică. Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în
totalitate cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire.
Propunere financiară. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să
furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi la alte condiţii financiare şi
comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică.
5. Limba de redactare a ofertei: limba română.
6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile;
7. Preţul ofertei este ferm în RON, fără T.V.A. Nu se acceptă actualizarea preţului contractului.
8. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de furnizare:

Preţul cel mai scăzut.

9. La oferta de bază nu se acceptă soluţii alternative.
10. Adresa la care se depune oferta: Universitatea “1 Decembrie 1918“, str. N. Iorga, nr. 15-17,
loc. Alba Iulia, jud. Alba - la Registratură.
11. Data limită pentru depunerea ofertei: 19.02.2013, ora 12,00.
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12. Data de deschidere a ofertelor este 19.02.2013, ora 13,00. Orice participant are dreptul de a

participa la deschiderea ofertelor.

Documentatia de atribuire se poate obtine de pe site-ul:
www.uab.ro /informarepublica/licitatiion-line.
Pentru informaţii suplimentare: Persoane de contact: Mircea Rîşteiu, tel: 0258/810861.

Manager de proiect,
Prof. univ. dr. IOAN ILEANĂ
……………….
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