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ProiectcofinanţatdinFondul Social EuropeanprinProgramulOperaţionalSectorialDezvoltareaResurselor 
Umane 2007-2013. 
Investeşteînoameni ! 
Axa prioritară nr. 2: “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 
Domeniul major de intervenţie2.1: “Tranziția de la școală la viața activă” 
Titlul proiectului: Sprijinirea tranziţiei de la educaţia inginerească la piaţa competitivă a muncii din 
domeniul mentenanţei şi reparării autovehiculelor 
Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/81459 
Beneficiar: Universitatea din Oradea 
Partener: Universitatea Tehnica din Cluj Napoca 

 

 

 
 

ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA 
de Echipamente si accesorii pentru computere 

Cerere de oferte 346826 
 

pentru proiectul:„ Sprijinirea tranziţiei de la educaţia inginerească la piaţa 
competitivă a muncii din domeniul mentenanţei şi reparării autovehiculelor", 

Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/81459 
 

- Data: 15.05.2013 - 
 

 
 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Manageriala si Tehnologica, a demarat, în data de 
03 ianuarie 2012, proiectul cu titlul:„ Sprijinirea tranziţiei de la educaţia inginerească la piaţa 
competitivă a muncii din domeniul mentenanţei şi reparării autovehiculelor", Contract nr: 
POSDRU/109/2.1/G/81459, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), 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". Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 24 de luni.  
 
Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă de 98% din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU).  
 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Manageriala si Tehnologica, în calitate de solicitant 
în cadrul proiectului, responsabil pentru implementarea activităţilor de publicitate, informare şi 
diseminare în proiect, respectiv, pentru efectuarea achiziţiilor propuse în calitate de solicitant, în 
cadrul proiectului, conform bugetului aprobat în baza Contractui de finanţare cu nr. de identificare 
POSDRU/109/2.1/G/81459 din data de 03.01.2012, lansează procedura cerere de oferte pentru 
care a fost publicat  la adresa www.e-licitatie.ro invitatia de participare nr.346826/15.05.2013. 
Obiectul acordului cadru îl constituie achiziţia de Echipamente si accesorii pentru 
computere pentru proiectul cu titlul: „Sprijinirea tranziţiei de la educaţia inginerească la piaţa 
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competitivă a muncii din domeniul mentenanţei şi reparării autovehiculelor", Contract nr: 
POSDRU/109/2.1/G/81459.  
 
Cod CPV: 30200000-1 – Echipamente si accesorii pentru computere 
Descriere: 
Achizitie Echipamente si accesorii pentru computere in conformitate cu descrierile din caietul 
de sarcini – valoare estimata 311089 lei 
 
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.  
 
Termenul limită de depunere a ofertelor: 28.05.2013, ora 15:00 (ora locală).Orice ofertă primită 
după termenul limită de depunere a ofertelor, stabilită în documentaţia pentru ofertanţi, sau trimisă la 
o altă adresă decât cea indicată mai jos, nu va fi evaluată de achizitor, fiind păstrată la sediul 
achizitorului, nedeschisă.  
 
Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 60 zile de la data limită pentru 
depunerea ofertelor.  
Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni‐vineri, între orele 08.00 ‐ 16.00 
(ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale, la adresa de mai jos.  
 
Modul de prezentare a ofertei: 
Ofertele, conţinând toate documentele specificate mai sus, se transmit în format electronic prin 
intermediul SEAP, conform condiţiilor tehnice ale acestuia. 
Încazul în care, din motive tehnice, nu este posibilă transmiterea anumitor documente în format 
electronic, documentele respective se depun la sediul autorităţii contractante până la data limită de 
depunere a ofertelor, numerotate şi semnate pe fiecare pagină, pe care se inscripţionează „A NU SE 
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA  28.05.2013, ora 15.00. 
 
Ofertele vor fi trimise în atenţia:  
Dl. Ing. Sorin ROTOIU – Responsabil achiziţii şi contractări la nivel inter-regional 
Universitatea din Oradea 
Direcţia Generală Administrativă – Serviciul Achziţii 
E‐mail: srotoiu@uoradea.ro 
Tel: +40 259 408480;  
Fax: +40 359 816 399 
Adresa: str. Universităţii, nr. 1, Direcţia General Administrativă, cod poştal 410087, localitatea 
Oradea, judeţ Bihor, România  

Operatorii economici au acces la documentaţia pentru ofertanţi prin accesarea www.e-licitatie.ro  
până la data de 28.05.2013 ora 15.00 (ora locală).   


