Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni !
Nr. 316/100 din 03.10.2014
ANUNŢ PENTRU ACHIZIŢIE de SOFTWARE EDUCATIONAL pentru studenţi şi masteranzi
UNIVERSITATEA “SPIRU HARET“ - FACULTATEA DE

MANAGEMENT FINANCIAR

CONTABIL CRAIOVA derulează în perioada 2014-2015 proiectul “O nouă dimensiune a calităţii
în învăţământul superior economic”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 proiect înregistrat sub numărul
POSDRU/156/1.2/G/137309.
În vederea implementării proiectului sus menţionat FACULTATEA DE MANAGEMENT
FINANCIAR CONTABIL CRAIOVA achiziţionează software educaţionale, astfel:
Nr.

Denumirea

Cantitate/UM

Crt.

Pret ron cu TVA alocat in
bugetul proiectelor

1

Soft pentru econometrie si statistică

1

13.000

2

Soft pentru statistică

1

7.000

3

Soft pentru Tehnologii informaţionale

1

15.000

4

Soft pentru Managementul proiectelor

1

4.000

Nota: 1. Toate softurile trebuie sa permită lucrul simultan a 20 de utilizatori.
2. Termenul de predare al softurilor va fi de 30 de zile de la data semnării contractului.
3. Plata va fi realizata in 15 zile de la recepţia softurilor.
4. Furnizorul va asigura buna funcţionare a softului timp de 24 de luni.
Selecţia ofertelor se va realiza pe baza criteriului preţul cel mai scăzut.
Persoanele interesate au posibilitatea să depună ofertele pe e-mail
secretariat@cresterea-calitatii-invatamantului.ro
Pentru informaţii suplimentare se poate consulta Documentaţia pentru ofertanţi pe care o
găsiţi disponibila pe Internet, la adresa www.cresterea-calitătii-invatamantului.ro.
Achiziţia se va realiza prin achiziţie directă, conform ordinului ministrului fondurilor
europene nr. 1.120 din 15.10.2013.
Corespondenţa se va purta în limba română pe adresa de e-mail
secretariat@cresterea-calitatii-invatamantului.ro
Va multumim anticipat.
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: O nouă dimensiune a calităţii în învăţământul superior economic
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/137309
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret

