„Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007- 2013" „Investeşte în oamenii"

Anunţ achiziţie servicii închiriere
Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare, Calea Bucureşti, nr.137 A, bloc N8, scara 2, parter, Craiova, judeţul Dolj,
telefon 0351427556, fax 0351.427.561, email office@asociatiasef.ro în calitate de achizitor, anunţă procedura de
cercetare a pieţei - studiu al pieţei pentru achiziţia „ÎNCHIRIERE SĂLI PENTRU CURSURI DE FORMARE
PROFESIONALA", necesare pentru desfăşurarea cursurilor de formare profesională, în municipiile Râmnicu Vâlcea și
Drăgășani, judeţul Vâlcea.
Se solicită ca sălile, în număr de 7 (sapte ) din municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv cele 3 (trei) săli din municipiul
Drăgășani să fie în aceeaşi clădire şi să îndeplinească, fiecare în parte, următoarele condiţii minimale:
- suprafaţa sălii să fie suficientă pentru desfăşurarea unui curs cu minim 14 participanţi, maxim 28
participanţi, respectiv 2,5 mp/cursant;
- mobilier adecvat: mese ,scaune, pupitru;
- acces la internet (preferabil wireless);
- sălile de curs trebuie sa dispună de: lumină naturală, lumină artificială, sistem de aerisire , sistem de încălzire;
- în fiecare sală de curs, în afara mobilierului menționat, trebuie să poată fi aşezate, în mod corect şi fără a crea
disconfort spaţial, următoarele: calculator, video- proiector, ecran proiecţie, flip-chart, alte echipamente de birotica
necesare desfasurarii cursurilor;
- sala de curs trebuie să aibă acces facil la spaţii sanitare (minim 2 grupuri sanitare ).
Pentru a putea fi ofertate, pentru sălile de curs trebuie să existe următoarele autorizaţii:
• autorizaţia pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (PSI);
• autorizaţia sanitară;
• autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii.
Sălile de curs vor fi disponibile în intervalul orar 08:00 - 21:00, din care organizarea şi derularea cursului se va realiza
pe o perioadă de circa 8 ore, în intervalul luni – sâmbătă.
Obiectul contractului: închiriere 7, respectiv 3 săli curs.
Durata contractului: de la semnarea contractului pana la maxim 31.12.2012, in functie de numarul beneficiarilor
înscrisi.
În situația în care nu se va realiza numărul maxim de cursanți , contractul se va reduce proporțional.
Criteriul de atribuire: oferta cu preţul cel mai scăzut.
Achiziţia se realizează în cadrul contractului: “Munca pe primul loc”
Data de lansare:20.02.2012
Data limită de depunere a ofertelor: 20.02.2012, ora 11:00 la punctul de lucru din Craiova, B-dul.Decebal nr.83.
Documentaţia pentru ofertanţi şi informaţii suplimentare la tel. 0351/427556, e-mail office@asociatiasef.ro,
www.asociatiasef.ro, persoană de contact: Manager juridic Laura Buzatu.
Publicarea se solicită având în vedere că ASOCIAŢIA ŞANSE EGALE PENTRU FIECARE a optat pentru respectarea
prevederilor legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice şi pentru aplicarea procedurii descrise în Anexa 1 a
instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementărilor
proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013 în cadrul proiectului strategic "Munca pe primul loc", ID 54993, proiect
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, Investeşte în Oameni!, astfel: - Fonduri proprii 2% - FONDURI NERAMBURSABILE 98% prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 din care: - FONDUL SOCIAL EUROPEAN 91 % BUGETUL DE STAT 9 %.
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