PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți
Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau
informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin
validarea competențelor dobândite
Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale
angajaților
Nume proiect : Formare profesionala pentru adaptare la specializare inteligenta
Nr contract POCU/464/3/12/128151

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE HARGHITA
Miercurea-Ciuc B-dul, Timisoarei nr. 24-26
Tel: 0266-371802 Fax: 0266-371483,
Web: www.ccihr.ro, email: office@ccihr.ro

Nr: 10/15.12.2019

CERERE DE OFERTE
pentru achizitia directa licente Software in cadrul proiectului
“Formare profesionala pentru adaptare la specializare inteligenta “
ID 128151
1. Date privind Achizitorul:

Camera de Comerţ şi Industrie Harghita

Adresa: Miercurea Ciuc, B-dul Timișoarei nr. 24-26

Persoana de contact: Benko Tibor-Csaba

Telefon: 0266/371802

Fax: 0266/371483

E-mail: office@ccihr.ro
2. Obiectul contractului: Licente Software
3. Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este cofinantat de de Programul Operațional Capital Uman 2014‐2020.
4. Durata contractului: 20.02.2020
5. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
6. Ofertele trebuie sa fie depuse pana la data de 10.01.2020 ora 13 la sediul
Achizitorului, cu adresa in Miercurea Ciuc, B-dul Timisoarei nr. 24-26
7. Persoana de contact: Benko Tibor-Csaba. telefon 0266/371802, fax: 0266/371483,
e-mail: office@ccihr.ro .

8. Cantitate si valoare maxima estimata :
a. Licenta Office: 3 buc. valoare estimata este de 3.600 RON/buc;

9. Date Tehnice minime

a. Licenta MS Office
Licenta MS Office cod CPV 48300000-1

3 buc

Tip Licenta: Licenta Retail MS Office Home&bussiness 2019 sau echivalent;
Limba: engleza / Romana
Aplicatii incluse: Word; Excel; Power Point; Access; OneNote; Outlook
Arhitectura: 64 biti; 32 biti
Licentiere: Full Packaged Product

10. Livrare si punere in functiune
Locul de livrare este sediul Camerei de Comert si Industrei Harghita, Miercurea-Ciuc
Bld. Timisoarei nr. 24-26, jud. Harghita, Romania.
Livrarea se va face pe baza de proces verbal de receptie.
Furnizorul are obligatia de a asigura instalarea si punerea in functiune a produselor livrate.
Transportul produselor se va face pe cheltuiala furnizarului.
11. Alte Informatii
Produsele vor fi de capacitate maxima, vor fi noi, obtinute din component noi, fara a fi folosite
anterior, acestea vor fi livrate in ambalaje sigilate de producator, care sa asigure protectia
produsului pe timpul transportului si la manipulare.
Ambalajele vor fi inscriptionate cu informatii privind produsul, producatorul, tara de origine,
Furnizorul are obligatia de a asigura garantia pentru eventualele defectiuni aparute la
produsele ce fac obiectul achizitiei, inlocuind produsele defecte.
Produsele vor fi insotie de certificate de garantie. Ofertele vor fi insotie de declaratie
de respectare a legislatiei in vigoare privind conflictul de interes, conform modelului
anexat.
12. Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana
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