FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
SC Brain Wave Communication SRL, J40/169/2003, RO15118390
anunţă achiziţionarea de echipamente si accesorii IT si comunicatii prin procedura
competitivă în cadrul
Proiectului APT-ANTREPRENORIAT PRIN TRAINING ŞI CONSILIERE
contract de finanţare POSDRU/ /92/3.1/S/63021
Data publicării anunţului: 29.10.2010
1. Obiectul contractului
Achizitie echipamente si accesorii IT si comunicatii pentru trei centre regionale Bucuresti,
Craiova, Galati si 58 de persoane: calculatoare fixe de birou-CPV 30213000-5, cu licente
pentru aplicatii software de tip office, calculatoare portabile-CPV 30213100-6, cu licente
software de tip office, copiatoare CPV-30121400-7, imprimante CPV 30232110-8, retele
de acces local Internet-structura wireless, servere documente, arhivare Internet si e-mail,
video proiectoare si ecrane, centrale si terminale telefonice fixe - CPV 32522000-8.
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: Procedura
competitivă cu respectarea art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, desfaşurată conform
Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010.
3. Sursa de finanţare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este
cofinanţat din Fondul Social European şi bugetul naţional prin POSDRU 2007-2013, prin
contractul de finanţare POSDRU/ /92/3.1/S/63021, şi fonduri proprii.
4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conţine obligatoriu urmatoarele documente:
Documente de calificare, Oferta tehnică şi Oferta financiară, conform cerinţelor descrise
în Documentaţia pentru ofertanţi.
5. Documentaţia pentru ofertanţi: Informaţii privind achiziţia şi documentaţia pentru ofertanţi,
respectiv formularele necesare depunerii ofertelor, se pot obţine în urma unei solicitări
adresate achizitorului SC BRAIN WAVE COMMUNICATION SRL, str. George
Constantinescu, nr. 3, BOC Tower, etaj 7, Sector 2, Bucureşti, Cod postal 020339
6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.11.2010, ora 16.00. Se va răspunde la
clarificări până la data de 08.11.2010, ora 16.00
7. Limba de redactare a ofertei: Română.
8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
9. Preţul ofertei: Va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.
10.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: oferta cea mai
avantajoasa din punct de vedere economic.

11.Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.
12.Adresa la care se depune oferta: SC BRAIN WAVE COMMUNICATION SRL, str.
George Constantinescu, nr. 3, cladirea BOC Tower, etaj 7, Sector 2, Bucureşti, Cod
poştal 020339.
13.Data limită pentru depunerea ofertei: 11.11.2010, ora 9.00.
14.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor:11.11.2010, ora 11.00, SC BRAIN WAVE
COMMUNICATION SRL, str. George Constantinescu, nr. 3, clădirea BOC Tower, etaj 7,
Sector 2, Bucureşti, Cod poştal 020339
Pot să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare, şi
reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte pentru contractul respectiv,
alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanţii ofertanţilor
trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului şi cartea de identitate —în original şi
copie.
Persoana de contact: Roxana Mirică
Adresa: Bucureşti, str. George Constantinescu, nr. 3, Sector 2
Telefon: +40 21 316 7001
Fax: +40 21 316 7002
E-mail: roxana.mirica@brandacademy.ro
Site: www.brandacademy.ro

