ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ
DE DEZVOLTARE ALBA IULIA

Nr.598/03.12.2010
ANUNŢ ACHIZIŢII

ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ DE DEZVOLTARE ALBA IULIA în parteneriat cu AGENŢIA
JUDEŢEANĂ DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ALBA şi cu S.C. TOURISM HOTEL and RESTAURANT
CONSULTING GROUP S.R.L. , implementează proiectul „ Formare continuă pentru un viitor mai bun „ , ID
75494, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa Prioritară nr. 5 : Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul
Major de Intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare.
Pe parcursul a 24 de luni proiectul va contribui la îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din zona
urbană a arealului, în vederea facilitării accesului la ocupare în activităţi din domeniul turismului şi servicilor
conexe, facilitarea accesului la formarea şomerilor,şomerilor tineri şi de lungă durată din areal, creşterea
capacităţii persoanelor interprinzătoare de a conduce şi dezvolta structuri economice competitive în areal.
În cadrul acestui proiect, AIDA intenţionează să atribuie contractul de furnizare produse având ca obiect achiziţie
carburant auto sub formă de bonuri valorice, cod CPV: 09132000-3, 09134200-9, prin aplicarea procedurii de
prospectare a pieţei – studiu de piaţă.
DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI : obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de produse :
carburant auto sub forma bonurilor valorice în cadrul proiectului „ Formare continuă pentru un viitor mai bun „ .
Caracteristicile tehnice pentru carburantul auto care se va achiziţiona sub formă de bonuri valorice sau alte
instrumente echivalente de care dispune furnizorul şi care pot fi utilizate şi acceptate în orice staţie prin care
furnizorul distribuie produsele pertoliere mai sus menţionate sunt următoarele:
Benzină fără plumb
Caracteristică,
Minim
Standard SR EN 228:2004, cifra octanică Research (COR)
95
Motorină
Caracteristică
Minim
Standar SR EN 590:2004, cifra cetanică
51
Se va achiziţiona carburant auto sub formă de bonuri valorice sau alte instrumente echivalente de care dispune
furnizorul.
Preţurile de livrare cu amănuntul se pot modifica pe parcursul derulării contractului în funcţie de modificarea
raportului euro-leu a accizelor, a TVA, a preţului de rafinărie , a altor factori potrivit legislaţiei specifice în vigoare.
În funcţie de modificările de preţ intervenite se va recalcula cantitatea de carburant ce poate fi livrată pe bonul
valoric folosit de către furnizor.
Adresa unde se primesc ofertele :
Operatorii economici interesaţi pot solicita informaţii referitoare la achiziţie şi pot transmite oferta lor în scris, pe
adresa Beneficiarului : AIDA , Alba Iulia, Bucovinei nr. 6, fax : 0258/813736, în atenţia Doamnei Hârceagă –Ţâr
Andreea – Consilier juridic.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut .
Mod de prezentare a ofertei : ofertele trebuie redactate în limba română.Preţul trebuie să fie exprimat în lei şi
euro în UM (bucată, set, top sau cutie)în fucţie de specificaţiile menţionate, fără TVA inclus.
Perioada minimă de valabilitate a ofertei : termen de 60 de zile de la ofertare.
Termenul limită de depunere a ofertelor 05.01.2011 , respectiv 7 zile calendaristice de la postarea anunţului.
Orice ofertă primită după acest termen este declarată respinsă.
ALBA IULIA, 24.01.2011

