SC SOCIAL PRINT SRL – SES1
Nr. 7 /14.01.2015
Aprobat,
Administrator

In atentia potentialilor ofertanti,
INVITATIE PARTICIPARE
ACHIZITIE

Servicii de consultanta in gestiune financiară- COD CPV: 79412000- 5
Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane – COD CPV: 79414000-9
SC SOCIAL PRINT SRL, cu sediul social in municipiul Tulcea, str. Sulfinei, nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 8, Tulcea,
tel. :0752149797, fax: 0240.513079, în calitate de achizitor, organizează achizitia directa prin prospectare a
pietei – studiu al pietei, in vederea atribuirii contractului de achizitie de Servicii de consultanta in

gestiune financiară; Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane - COD CPV
79412000- 5; 79414000-9 conform sectiunii Specificatii tehnice din Caietul de Sarcini.
Nu se acceptă oferte alternative. Nu se accepta oferte partiale.
Achizitor : SC SOCIAL PRINT SRL , cu sediul social in municipiul Tulcea, str. Sulfinei, nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 8,
Tulcea, Detalii suplimentare: tel. : 0752149797, fax: 0240.513079 .
1. Obiectul contractului:
a. Achizitie Servicii de consultanta in gestiune financiară- COD CPV 79412000-5 - pentru
derularea in conditii optime a contractului POSDRU /168/6.1/G/145774.
b. Achizitie Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane, CPV 79414000-9 pentru
derularea in conditii optime a contractului POSDRU /168/6.1/G/145774.
2. Procedura de atribuire aplicata : Achiziţie directa, având în vedere Ordinul ministrului fondurilor europene
nr.1120 din 15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate
din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr.650/22.10.2013.
3. Locul prestarii serviciilor : SC SOCIAL PRINT SRL , cu sediul social in municipiul Tulcea, str. Sulfinei, nr. 2,
bl. 2, sc. A, ap. 8, Tulcea.
4. Categoria si descrierea serviciului care urmeaza sa fie prestat :
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a. SERVICII DE GESTIUNE FINANCIARA, CPV 79412000-5 va fi realizata de catre un expert
contabil, membru activ CECCAR care se va ocupa de verificare inregistrari contabile aferente
SES1; Semneaza, parafeaza si dateaza documentele contabile aferente operatiunilor din cadrul
SES1, SC SOCIAL PRINT SRL; Semneaza, stampilleaza evidenta cheltuielilor. Expertul
contabil va emite lunar, la finalul fiecarei verificari cate 1 raport ce va insoti rapoartele tehnice si
financiare (RTF). Prestatorul se va ocupa de centralizarea tuturor datelor de la punctele de lucru
-pregatire si obtinere de rapoarte financiare si contabile periodice si legale (balanta de verificare
lunara, bilant, cont de profit si pierdere,etc). Va asigura organizarea si gestionarea in mod
eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in
vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii.

b. SERVICII DE CONSULTANTA IN GESTIONAREA RESURSELOR UMANE - CPV 79414000-9:
Prestator se angajeaza sa organizeze eficient activitatea serviciului RU. Elaboreaza Fise de post
clare si bine delimitate; Proiecteaza structura organizatorica capabila sa realizeze obiectivele
organizatiei. Raspunde de implementare; Dezvolta, promoveaza si implementeaza Instrumentele
RU: politici, standarde, directive, proceduri, cele mai bune practici. Reglementeaza Egalitatea de
Sanse si Tratament;
Lunar , se va proceda la facturarea serviciului prestat , se va incheia un proces verbal de
receptie cu verificarea caracteristicilor tehnice asa cum au fost prezentate in oferta, la care vor fi prezenti
atat comisia de receptie din partea autoritatii contractante, cat si reprezentantul furnizorului.
5. Expertul Contabil va fi Membru activ CECCAR, CCF
6. Termen de finalizare sau durata contractului :Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti
si este valabil pana la data de 14.10.2015.
7. Modalitatea de obtinere a Caietului de sarcina : Caietul de sarcina se va obtine in mod gratuit de la
urmatoarea adresă: municipiul Tulcea, str. Sulfinei, nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 8, Tulcea, tel. :0752149797, fax:
0240.513079 , sau poate fi descarcat de pe site-ul: www.maini-intinse.ro .
8. Modalitatile de finantare si de plata: Plata se va face prin virament bancar din contul SES, SC
SOCIAL PRINT SRL in contul prestatorului, in baza contractului POSDRU /168/6.1/G/145774, cofinantat din
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Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, ,,Investeste in oameni!’’.
9. Termenul limita de primire a ofertelor : 15.01.2015, ora 18.00
10. Modul de prezentare a ofertelor si adresa la care se transmit ofertele :



Ofertele se transmit in plic inchis la urmatoarea adresa: municipiul Tulcea, str. Sulfinei, nr. 2, bl. 2, sc. A,
ap. 8, Tulcea, tel. :0752149797, fax: 0240.513079 , 15.01.2015, ora 18.00.
Pe plic se va mentiona :
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 15.01.2015, ora 18:30, pentru Servicii de

consultanta in gestiune financiară; Servicii de consultanta in gestionarea resurselor
umane - COD CPV 79412000- 5; 79414000-9 DESFASURATA IN CADRUL PROIECTULUI
POSDRU /168/6.1/G/145774
11. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 15.01.2014, ora 18.30, municipiul Tulcea, str. Sulfinei, nr. 2, bl.
2, sc. A, ap. 8, Tulcea, tel. :0752149797, fax: 0240.513079
12. Criteriul de atribuire a contractului: Preţul cel mai scăzut.
13. Alte precizari:


Preţul ofertat se va exprima in LEI. Pretul ofertat nu va include TVA.



Pretul ofertat va fi pretul total pentru Servicii de consultanta in gestiune financiară; Servicii de
consultanta in gestionarea resurselor umane - COD CPV 79412000- 5; 79414000-9;



Nu sunt acceptate oferte alternative.



Nu se accepta oferte partiale.



Toate aceste cerinţe minime mai sus menţionate vor fi solicitate în Caietul de sarcini ca
documente de calificare, deoarece operatorul economic care va fi declarat câştigător va
trebui sa fie capabil să realizeze contractul în condiţii optime. Aceste cerinţe vor fi în
măsură să demonstreze că operatorul economic ce va fi declarat câştigător are capacitatea
tehnică, economică şi profesională necesară să realizeze contractul şi bonitatea îndeplinirii
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unor contracte similare exprimate prin aprecierile unor beneficiari anteriori a unor contracte
ce au avut acelaşi obiect.


În cazul in care ofertele au preturi egale atunci comisia de evaluare va adopta urmatoarea
metoda pentru departajare: se va reoferta din nou, in plic inchis.

Intocmit,
Consilier Juridic,
Sabin Paltarac

Presedinte
Asociatia Maini Intinse

Manager Proiect,
Adina Untila

