FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara nr. 6: Promovarea incluziunii sociale
Domeniul de interventie 6.1: Dezvoltarea economiei sociale.
Titlul proiectului : „ACTINT” – Activarea grupurilor vulnerabile prin lanturi valorice integrate, de intreprinderi sociale
Contract nr. : POSDRU/168/6.1/S/144062
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

„Investeşte în oameni!”

Asociatia Comunitati Rurale pentru o Economie Durabila - CRED
Nr. 191/6.1/ 25.05.2015
NOTA
privind determinarea valorii estimate pentru achizitie
“Materii prime specifice industriei confectiilor de incaltaminte”,
achizitie realizata de Asociatia “Comunitati rurale pentru o economie durabila”, in cadrul proiectului ”ACTINT” –
Activarea Grupurilor Vulnerabile prin Lanturi Valorice Integrate de Intreprinderi Sociale- ID 144062
Beneficiar contract:
Asociatia Comunitati Rurale pentru o Economie Durabila - CRED

ID proiect:

ACTINT” – Activarea Grupurilor Vulnerabile prin Lanturi Valorice Integrate
de Intreprinderi Sociale POSDRU/168/6.1/S/ 144062
144062

Linia de finantare:

POSDRU 6.1

Denumirea contractului:

Contract de furnizare ”produse materii prime”

Cod CPV

19000000-6 – produse din piele; 18842000-3; 18843000-0; 18840000-9;

Titlul proiectului POSDRU:

Valoarea estimată a contractului, prevăzută în bugetului proiectului, este de 244.400,00 lei, inclusiv TVA, respectiv
197.096,77 lei, la care se adauga TVA in suma de 47.303,23 lei. Curs EUR- 4.4483 lei, valoare totala achzitie fara
TVA – 44.308,34 EUR.
Achizitii materii prime-atelier cizmarie
piele naturala - mp
piele ecologica - mp
talpi incaltaminte - pereche
tocuri incaltaminte plastic - pereche
flecuri metalice toc - pereche
placa flecuri diferite grosimi - pret
mediu/buc
branturi - pereche
pingele - pereche
accesorii diverse (tinte, varfuri metalice,
ornamente, sireturi etc) - pret mediu pe
luna
Total (valoare inclusiv TVA)

Presedinte,
Chirica Alina-Alexandra
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TVA
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1.600,00
800,00

61.290,32
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5.161,29
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6.451,61
10.322,58

2.400,00

1.935,48

244.400,00

197.096,77
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Cod CPV
19000000-6
19000000-6
18842000-3
18843000-0
18841000-6
18840000-9
18840000-9
18840000-9

18840000-9
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Notă justificativă privind alegerea procedurii de achizitie




Obiectul achizitiei: ”furnizare produse reprezentand materii prime”
COD CPV: 19000000-6 – produse dn piele, material textile, din plastic si din cauciuc; 18842000-3 –
talpi, 18842000-3 – talpi, 18843000-0-tocuri, 18841000-6 – flecuri, 18840000-9 –alte parti din
incaltaminte.
Valoarea estimata a achizitie: 197.096,77 lei, la care se adauga TVA in suma de 47.303,23 lei



Procedura de atribuire: Procedura simplificata

Justificarea procedurii de atribuire: Având în vedere prevederile Cap. I – Domeniu de aplicare din
Procedura simplificata din 15 octombrie 2013 aplicata de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate
din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta” , precum si in cadrul proiectelor finantate prin
mecanisme financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari –
Anexa la Ordinul 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în
cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul
proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrări conform cărora, daca valoarea estimata a achizitiei fara TVA depaseste
pragurile valorice prevazute de art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 pentru fiecare achizitie, beneficiarul aplica
procedura simplificata prevazuta la cap VII.
Intrucât achiziţia avută în vedere, constând in ”achizitie materii prime” si realizata de Asociatia “Comunitati
rurale pentru o economie durabila-CRED”, structura economica sociala infiintata in cadrul proiectului
„ACTINT”–Activarea Grupurilor Vulnerabile prin Lanturi Valorice Integrate de Intreprinderi Sociale, contract
POSDRU/168/6.1/S/ 144062, depaseste limita valorică prevazuta de art. 19 din OUG 34/2006 (valoare
fara TVA 197.096,77 lei, respectiv 44.308,34 EUR, curs valutar –1 EUR= 4.4483 lei), propunem
achiziţionarea produselor prin procedura simplificata prevazuta de Ordinul 1120/2013 si detaliata la cap.
VII.
Presedinte,
Chirica Alina-Alexandra
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ANUNŢ DE PARTICIPARE
Referitor la: Achizitie prin procedura simplificata ”materii prime specifice industriei confectiilor de incaltaminte”
BENEFICIAR: Asociatia Comunitati Rurale pentru o Economie Durabila – CRED, loc. Padureni, jud. Vaslui
Denumirea proiectului: „ACTINT”– Activarea Grupurilor Vulnerabile prin Lanturi Valorice Integrate de Intreprinderi Sociale
Contract de finanțare POSDRU/168/6.1/S/ 144062
Denumirea contractului - ACHIZITIE ” materii prime specifice industriei confectiilor de incaltaminte”
CATRE POTENTIALII OFERTANTI,
Stimate domn/Stimată doamnă,
Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura de achizitie prin procedura simplificata constand in achizitionarea de
materii prime necesare functionarii unui atelier de cizmarie infiintat in cadrul structurii economice sociale a Asociatei
“Comunitati rurale pentru o economie durabila”, in cadrul proiectului ”ACTINT” – Activarea Grupurilor Vulnerabile prin Lanturi
Valorice Integrate de Intreprinderi Sociale- ID 144062.
INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ
Obiectul si locul de implementare a contractului:
Obiect achizitie- ”produse materii prime specifice industriei confectiilor de incaltaminte”
Locul de implementare – com. Padureni, sat. Padureni, jud. Vaslui
Tipul şi durata contractului: contract de furnizare, durata până la finalizarea furnizarii produselor
Valoarea estimată: 244.400,00 lei, inclusiv TVA, respectiv 197.096,77 lei, la care se adauga TVA in suma de 47.303,23 lei.
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 05.06.2015 – Ora 12.00
Data şi ora deschiderii ofertelor: 05.06.2015 – Ora 14.00
Adresa la care se transmit ofertele: Asociatia Comunitati Rurale pentru o Economie Durabila – CRED, loc. Padureni,
str. Principala, nr. 1, com. Padureni, jud. Vaslui
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentatia este atasata anuntului pe pagina web a Benefiarului
www.dbc93.ro.
DOCUMENTE SOLICITATE SI CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA – Conform documentatiei de atribuire anexate la anunt
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Asociatia Comunitati Rurale pentru o Economie Durabila – CRED, loc.
Padureni, jud. Vaslui, tel 0764589790
Informaţii despre beneficiarul proiectului - Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului privat: Asociatia Comunitati Rurale
pentru o Economie Durabila – CRED, loc. Padureni, jud. Vaslui
Presedinte,
Chirica Alina-Alexandra

