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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013 
Investeşte în oameni ! 
 
Titlul proiectului: Şanse egale pentru cariere de succes 
Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalitatii de sanse pe piata 
muncii” 
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/64237 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

privind procedura de achiziţie ”procedura de cercetare a piatei – studiu al pietei” 
pentru achizitia de „Servicii de multiplicare (fotocopiere)” pentru materialele aferente 
bunei desfasurari a cursurilor realizate in cadrul Activitatii 3 – “Programe de formare 

profesionala adresate femeilor” din proiectul “ Sanse egale pentru cariere de 
succes“-  ID 64237 

 
 
 
A. INTRODUCERE 
 
 
Prin prezentul document, S.C. SIVECO Romania S.A., în calitate de Beneficiar în cadrul 

proiectului “Sanse egale pentru cariere de succes”, ID 64237, invită operatorii economici 
interesaţi să depună o ofertă pentru achiziţia de „Servicii de multiplicare (fotocopiere)” 
pentru materialele aferente bunei desfasurari a desfasurari a cursurilor realizate in cadrul 
Activitatii 3 – “Programe de formare profesionala adresate femeilor”, in anul II de 
implementare al proiectului, în conformitate cu cerinţele incluse in prezentul document. 

 
Descrierea obiectului contractului conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie 

respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător 
cu necesităţile Achizitorului. 

 

APROBAT 
 

Irina SOCOL 
 Presedinte si Director 

General 
 



 
  
           
 

2 
 

Obiectivul general al Proiectului il reprezinta cresterea oportunitatilor de angajare a 
femeilor si acces egal la ocupare prin constientizarea principiului egalitatii de sanse la 
nivelul intreprinderilor private. 
 
 

B. SPECIFICAŢII TEHNICE 
 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI: 
 

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de „Servicii de multiplicare 
(fotocopiere)” pentru materialele aferente bunei desfasurari a cursurilor organizate in 
Bucuresti, Ploiesti, Craiova, Cluj, Timisoara, Iasi, Constanta si Brasov, pentru membrii 
grupului tinta constituit din 900 de femei in cadrul Activitatii 3: „Programe de formare 
profesionala adresate femeilor”. 

 

Activitatea a fost planificata in anul II de implementare a proiectului “Sanse egale pentru 
cariere de succes”, ID 64237, urmand a se realiza un numar de 4 programe de formare 
organizate in cadrul a 38 de sesiuni. 

 
 

II. BENEFICIAR: 
 

S.C. SIVECO Romania S.A. cu sediul în Bucureşti, Soseaua Bucuresti – Ploiesti 73-81, 
Sector 1, Victoria Park, Corp Cladire C4, tel: +40213023300;  fax: +40213023391.  

 
 

III.  CERINTE TEHNICE MINIMALE 
  

Operatorul economic trebuie să asigure următoarele servicii: 
 

Servicii de multiplicare (fotocopiere): 
 

• Multiplicare (fotocopiere) alb – negru 
• Multiplicarea (fotocopierea) se va face fata – verso, iar in cazul materialelor cu 

un numar impar de pagini, pagina finala se va copia numai fata. 
• Multiplicarea (fotocopierea) se va face pe hârtie A4, 80g/mp, grad de alb 

minim 95%, dimensiune: 210 x 297 mm  
• Livrarea materialelor: filele fiecarui material fotocopiat, care contine mai mult 

decat 1 pagina, vor fi capsate cu o capsa metalica in coltul din stanga sus 
• Ambalarea materialelor: se va efectua in pachete de cate 50 de seturi. Un set 

de materiale va contine cate un exemplar din fiecare material fotocopiat 
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Nr 
crt Denumire serviciu Numar 

pagini 
Mod de 
copiere 

Număr 
copii 

Numar 
total foi 

fotocopiate 

1 Formular inregistrare grup tinta 
4 A4 fata-

verso 945 1,890 

1 A4 fata 945 945 

2 

Declaratie de consimtamant privind 
prelucrarea datelor cu caracter 
personal (anexa la Formular 
inregistrare grup tinta) 

1 A4 fata 945 945 

3 Formular de inscriere la curs 1 A4 fata 945 945 

4 Proces verbal de predare primire 
materiale 1 A4 fata 75 75 

5 
Declaratie pe propria raspundere 
privind participarea la programul de 
formare ales 

1 A4 fata 945 945 

6 Chestionar de evaluare finala curs 4 A4 fata-
verso 125 250 

7 Formular de prezenta curs 2 A4 fata 10 20 

8 Formular evaluare servicii & indicatori 2 A4 fata-
verso 945 945 

9 Liste de participare la servicii - hrana 6 A4 fata 110 660 
10 Liste de participare la servicii - cazare 6 A4 fata 55 330 

11 Liste de participare la servicii - 
transport 6 A4 fata 55 330 

 

 
Cerinţele impuse prin specificaţiile tehnice sunt minimale.  
 
 
Specificaţiile tehnice din prezenta documentaţie constituie cerinţe obligatorii pentru 
luarea în considerare a ofertelor depuse de către operatorii economici, astfel că 
nerespectarea acestora va duce la respingerea ofertei ca fiind necorespunzatoare.  
 

 
Atribuirea contractului se face pe baza criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”.  

 
 

• Buget total estimat este: 992,00 LEI, fără TVA 
 

 
Pentru indeplinirea cerintelor minime si obligatorii pentru calificare, Operatorul economic 
va prezenta urmatoarele documente: 
 
• Certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comerţului, de pe 

lângă instanţa competentă, în copie semnata si stampilata cu mentiunea”conform cu 
originalul: din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii 
conform codului CAEN, valabil la data depunerii ofertelor. 
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• 3 Mostre de materiale fotocopiate alb - negru, de cate 1 A4 fata – verso fiecare, care 
sa contina urmatoarele elemente: 

 Text 
 Grafica 
 Tabele 

 
 
 

IV.  PREŢUL PRODUSELOR 
 

Preţul serviciilor ofertate se va consemna în propunerea financiară şi se va exprima în 
LEI, rotunjit la două zecimale (conform normelor în vigoare), fără TVA. Contractul se va 
încheia în LEI.  

La facturare se vor folosi preţurile unitare rotunjite la două zecimale conforme cu oferta. 
Nerespectarea acestor condiţii duce la neplata facturii din vina Prestatorului.  
 

 

V. DATELE DE LIVRARE 
 

Livrarea materialelor fotocopiate se va face intr-o singura transa in termen de maxim 10 
zile de la data semnarii contractului. 
 
 

VI. RECEPŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ 
 

Recepţia se va efectua la sediul Achizitorului, prin persoane nominalizate de către 
Achizitor şi constă în verificarea cantitativă şi calitativă a serviciilor prestate.  
 
 

VII. MODALITĂŢI DE PLATĂ: 
 

1. Plata se va face prin ordin de plata în termen de 30 de zile de la primirea facturii 
emise de Prestator. Prestatorul va emite factura după prestarea serviciilor, pe baza 
Procesului verbal de recepţie. Valoarea contractului va fi determinata de 
serviciile efectiv realizate de Prestator in baza pretului unitar prezentat in 
propunerea financiara. 
 

2. Plata  serviciilor se va face pe baza următoarelor documente: 
• Factura fiscală în original; 
• Procesul verbal de recepţie cantitativă întocmit de comisia unităţii 

achizitoare în prezenţa delegatului Prestatorului. 
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VIII. ALTE PRECIZĂRI : 
 

Prestatorul va respecta obligatoriu toate obligaţiile legale în vigoare la nivel naţional şi 
local referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii. În oferta depusă, Ofertantul 
va specifica obligatoriu că la derularea contractului pe care se angajează să-l 
contracteze va respecta obligatoriu aceste condiţii. 
 
 
Întocmit de, 
Alexandra TANASE 
Expert achizitii 
 
         Validat de, 
         Rodica PAPADOPOL 
         Manager de proiect 
 


