Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/137930
Titlul proiectului: „Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”

CAIET DE SARCINI
ACHIZIŢIE DE LICENŢE

TITLUL PROIECTULUI
Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale

ID-UL CONTRACTULUI DE FINANŢARE
POSDRU/161/2.1/G/137930

TITLUL PROGRAMULUI DE FINANŢARE
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: Investeşte în oameni !
Contract POSDRU/161/2.1/G/137930

Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/137930
Titlul proiectului: „Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”

1. Generalităţi
Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice, face parte integrantă din referatul de achiziţie de licenţe
(inclusiv service) şi constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare
ofertant propunerea tehnico-financiară, în condiţiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este "preţul cel mai
scăzut".
2. Obiectivul procedurii de achiziţie
Achiziţie publică de licenţe (inclusiv service) pentru proiectul POSDRU/161/2.1/G/137930 „Stagiile de practică –
o premisă a reuşitei profesionale” cu finanţare în cadrul POSDRU 2007-2013.
3. Beneficiar
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
4. Compartimentul responsabil
Compartimentul juridic, Str. Târgu din Vale, Nr.1, 110040 Piteşti;
telefon: +40348 453 113
fax: +40348 453 123
5. Surse de finanţare
Proiect/program finanţat din fonduri comunitare – FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DIN FONDURI
STRUCTURALE - FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin POS DRU 2007-2013.
6. Procedura achiziţiei publice
ACHIZIŢIE DIRECTĂ – conform legislaţiei în vigoare (OUG 34/2006 actualizată, etc.), instrucţiunilor şi deciziilor
emise de AMPOSDRU - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a instrucţiunilor şi clarificărilor emise de
OIPOSDRU – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi a normelor interne.
7. Specificaţii tehnice
7.1. Cerinţe minimale:
LICENŢE - 18 buc. (48920000-3, 48620000-0, 48761000-0)
Microsoft Office Home & Business 2013 sau echivalent;
Conţine: Word, Excel, Powerpoint, Outlook sau echivalent.
7.2. Alte cerinţe
În cazul în care beneficiarul solicită efectuarea de service, prestatorul se obligă să le efectueze, conform
solicitărilor venite din partea beneficiarului pe o perioadă de 2(doi). Termenele de realizare ale acestora se vor
stabili de comun acord între beneficiar şi prestator .
Prestatorul va proceda la efectuarea service menţionate numai în urma acordului beneficiarului (scris sau
telefonic).
8. Precizări finale
Furnizorul va încheia Contractul de achiziţie în maxim 2(două) zile lucrătoare de la data atribuirii.
Beneficiarul va încheia cu furnizorul un Proces verbal de recepţie în urma achiziţiei , configurărilor acestora şi a
asigurării funcţionalităţii conform prevederilor Contractului de prestări de servicii.
Consilier juridic,
Doina Moraru
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