FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară nr. 5: Promovarea imasurilor active de ocupare
Domeniul de intervenţie 5.2: Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor
umane si ocuparea fortei de munca
Titlul proiectului : „Colaborare interregionala pentru dezvoltare rurala–ocupare prin formare profesionala si antreprenoriat “
Contract nr.: POSDRU/135/5.2/S/129893
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Investeşte în Oameni!

SC DBC SRL
STR. LIBERTATII, NR. 5, DRAGASANI, JUD. VALCEA
Cod fiscal 5189904
Nr.108/15.04.2014

APROB,
REREZENTANT LEGAL

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Ref: Servicii de intretinere si reparare mijloace de transport
Denumirea proiectului: „Colaborare interregionala pentru dezvoltare rurala–ocupare prin formare
profesionala si antreprenoriat”
Denumirea contractului – CONTRACT DE SERVICII DE INTRETINERE SI REPARARE MIJLOACE
DE TRANSPORT
Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZITIE DE SERVICII DE INTRETINERE SI
REPARARE MIJLOACE DE TRANSPORT, având ca obiect realizarea serviciilor specifice mecanice si
electrice pentru un mijloc de transport marca SD/KSDAM/LOGAN pentru proiectul „Colaborare
interregionala pentru dezvoltare rurala–ocupare prin formare profesionala si antreprenoriat “POSDRU/135/5.2/S/129893 – necesare pentru buna desfasurare a activitatilor proiectului.
INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ
Obiectul şi locul de implementare a contractului:
OBIECT – Achizitie de servicii de intretinere si reparare mijloace de transport
LOCUL DE IMPLEMENTARE – Dragasani, str. Regele Carol, bl. A 2, sc. A, ap. 2, jud. Valcea
Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata cca - 15 luni
Valoarea estimată lei (fara TVA) - 15.000 lei
Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 22.04.2014– ora 12:00
Data şi ora deschiderii ofertelor: 22.04.2014– ora 14:00
Adresa la care se transmit ofertele: punt de lucru SC DBC SRL, DRAGASANI, STR. REGELE CAROL.
BL. A 2, SC.A, AP. 2, JUD. VALCEA, COD 245700
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: punct de lucru SC DBC SRL, DRAGASANI,
STR. REGELE CAROL, BL. A 2, SC.A, AP. 2, JUD. VALCEA

DOCUMENTE SOLICITATE:
-

Oferta;

Oferta va fi valabilă pe toata durata contractului.
Oferta de pret va fi comunicată achizitorului S.C. D.B.C S.R.L. in atentia d-nei Paun Doina – Manager de
Proiect, la sediul firmei, pe fax: 0250810322 sau scanată pe adresa de e-mail: doina_vl@yahoo.com
În cazul în care oferta societătii dumneavoastră va fi acceptată, se va încheia un contract de achizitie de servicii
între achizitor şi furnizor.
CERINTE GENERALE:
Obligatii prestator: Sa presteze servicii de intretinere si reparatii mecanice si electrice pentru autoturismul
mentionat, detinute de ACHIZITOR, la un standard de calitate corespunzator care sa asigure buna functionare a
autoturismelor dupa reparatiile efectuate.
Sa execute lucrarile comandate de achizitor (intretinere, reparatii de orice natura, cu prioritate si in termenul cel
mai scurt;
Sa asigure si sa garanteze calitatea lucrarilor efectuate.
Sa asigure piesele de schimb necesare reparatiilor. Acestea vor fi originale, noi, agreate de producătorul
autoturismului.
Sa intocmeasca documentele de constatare, devizul estimativ al lucrarii si sa execute lucrarea dupa primirea
acceptului achizitorului.
Sa execute diagnosticarea pentru autoturismele ce fac obiectul contractului.
Sa remedieze fara plata, partile de lucrari executate la care se vor constata deficiente sau abateri de la norme sau
standarde.
Sa remedieze in perioada deficientele de executie care nu au fost sesizate la receptia lucrarilor. Pe timpul cat
autoturismele se afla in reparatie, prestatorul va raspunde pentru orice lipsuri, inlocuiri neautorizate de piese,
eventualele accidente suferite in atelier;
Sa asiste prin
personal
tehnic la constatarile
efectuate de
personalul
societatii de
asigurari asupra
autoturismelor
accidentate. In
cazul in care pe
durata
efectuarii reparatiilor asupra
acestor autoturime constata si
alte defectiuni decat cele
mentionate de
asigurator, le va
comunica asiguratorului. Pentru lucrarile efectuate (cu
acceptul asiguratorului),
asupra
autoturismelor
accidentate in
trafic, va efectua
decontarea direct cu acesta.
Sa efectueze constatarea unei defecţiuni in maxim de 48 de ore si sa programeze interventiile in maxim 3 zile
de la data solicitarii achizitorului, urmand ca remedierea defectiunilor sa le execute dupa efectuarea
constatarilor, cand va comunica ACHIZITORULUI, termenul final de reparatie, care nu poate fi mai mare de 7
(sapte) zile lucratoare, in functie de complexitatea lucrarii, in conditiile in care PRESTATORUL dispune de
toate piesele de schimb necesare reparatiei. 7.10 Sa informeze ACHIZITORUL, in maxim 24 ore de la
efectuarea constatarilor, cu privire la orice defectiuni constatate pe parcursul repararii autoturismului si sa ceara
acordul acestuia pentru remedierea lor.
Sa procure piesele de schimb necesare reparatiilor, in baza comenzii date de ACHIZITOR, si in conditiile
prevazute in respectiva comanda, respectiv pe baza devizului (antecalculatiei) emise de catre PRESTATOR.
Sa asigure securitatea masinilor ACHIZITORULUI aflate in interiorul punctului de lucru al
PRESTATORULUI, sub sanctiunea suportarii contravalorii prejudiciilor cauzate ACHIZITORULUI.

Sa efectueze serviciile specifice de natura mecanica si electrica, pentru autoturismele prevazute, numai la
unitatile specializate ale PRESTATORULUI.
Sa respecte procedura de constatare a avariilor in caz de accident, prezentand toate documentele necesare
intocmirii dosarului de daune, si sa depuna toate diligentele necesare pentru ca asiguratorul sa achite
contravaloarea reparatiilor ACHIZITORULUI.
Calitatea serviciilor
PRESTATORUL are obligatia de a supraveghea calitatea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale,
de instalatii si echipamente pentru efectuarea operatiilor mecanice si electrice, fiind raspunzator de siguranta
tuturor operatiilor si metodelor de prestare utilizate.
Prestatiile se vor executa in baza notei de comanda.
Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la SC DBC SRL, DRAGASANI, STR. REGELE CAROL, BL.
A 2, SC.A , AP. 2, JUD. VALCEA, tel 0250810322
Informaţii despre beneficiarul proiectului:
Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului privat: SC DBC SRL- DRAGASANI, STR. LIBERTATII
NR. 5, " – Proiect « Colaborare interregionala pentru dezvoltare rurala–ocupare prin formare profesionala si
antreprenoriat »,Cod SMIS 51059 aprobat in cadrul POSDRU -Axa prioritara 5, Domeniu de interventie 5.2

