
  

Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară 3 ”Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor” 
Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati” 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/78/3.2/A/45812 

Titlul proiectului: "INVESTIŢII PENTRU UN VIITOR SĂNĂTOS (în care termenul a investi înseamnă un 
angajament financiar, uman şi tehnologic pentru a obţine sănătate şi performanţă individuală şi colectivă)" 

Beneficiar : S.C. TIGITRANS S.A. 
                                                            

ANUNT DE PARTICIPARE 

 

S.C. TIGITRANS S.A Constanta, cu sediul in Constanta, Incinta Port, cladirea Bursa 

Noua, cam.116/120 si 127/129, cod postal 900900, jud. Constanta, cod unic de 

inregistrare 6743608, telefon 0241/691200, fax. 0241/690400, e-mail: 

office@tigitrans.ro, anunta initierea initierea procedurii de cercetare a pietei – studiu 

de piata (conform Instructiune AMPOSDRU nr.26/31.08.2010), in vederea atribuirii 

urmatoarelor contracte de achizitie: 

 

1. Contract de furnizare generator aer cald, CPV: 39721310-8.  

     Obiectul contractului consta in achizitionarea a doua generatoare cu aer cald, avand 

urmatoarele specificatii tehnice: 

Alimentare:   380 W/50 Hz                                                                       

Trepte de putere  2                                                                                     

Sistem de protectie termica                                                                                

Putere absorbita  15 Kw                                                                         

Garantie:    12 luni                                                                            
Service:    in Constanta 

2. Contract de furnizare detector gaz , CPV: 38431100-6.  

     Obiectul contractului consta in achizitionarea a 2 detectoare de gaz, avand 

urmatoarele specificatii tehnice: 

- portabil 

- sa detecteze o gama variata de gaze combustibile  

- sensibilitate mai mica de 50 ppm 

- sa furnizeaza semnal de alarma vizual si auditiv 

- garantie 1 an;  

- service asigurat Constanta. 

 

3. Contract de furnizare detector fum, CPV: 38431200-7.  

    Obiectul contractului consta in achizitionarea a 5 detectoare de fum, avand 

urmatoarele specificatii tehnice: 

- Detector de fum optic si temperatura 

- garantie 1 an;  

- service asigurat Constanta. 

 

4. Contract de furnizare pachet software de contabilizare a timpului sau pentru resurse 

umane; CPV: 48450000-7.  

Obiectul contractului consta in achizitionarea unui pachet software de contabilizare 

a timpului sau pentru resurse umane, avand urmatoarele specificatii tehnice: 

mailto:office@tigitrans.ro


- sa masoare cel putin urmatoarele : tendinţe comportamentale, reacţie la stres, 

frustrare şi conflicte care apar la locul de muncă, modul de motivare al 

angajaţilor 

- sa genereze un raport de evaluare psihologica care sa cuprinda cel putin : 

evaluarea aptitudinilor cognitive, evaluarea personalitatii, evaluarea intereselor 

ocupationale, evaluarea emotiilor    

- Garantie: minim 12 luni 

5. Contract de lucrari de imbracare a podelelor (turnare pardoseala), CPV: 45432130-4.    

    Obiectul contractului consta in executarea unor lucrari constand in turnare 

pardoseala, avand urmatoarele specificatii tehnice : 

- suprafata- aprox.240 mp 

- lucrari de executat: 

o pregatirea suprafetei 

o turnare sapa de egalizare, 4-7 cm 

o turnare mozaic, 4 cm 

o slefuire mozaic 

     -     Garantie: minim 12 luni 

Oferta de pret va contine valoarea manoperei, a materialelor si a transportului, 

raportate la mp final executat. 

 

Finantarea contractului de achizitie se realizeaza prin intermediul contractului de 

finantare POSDRU/78/3.2/A/45812, avand ca obiect cofinatarea proiectului "INVESTIŢII 

PENTRU UN VIITOR SĂNĂTOS (în care termenul a investi înseamnă un angajament 

financiar, uman şi tehnologic pentru a obţine sănătate şi performanţă individuală şi 

colectivă)" din Fondul Social European, in cadrul POSDRU 2007 – 2013. 

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: selectia ofertei se va 

realiza pe baza criteriului pretul cel mai scazut, in conditiiile respectarii criteriilor 

tehnice minimale descrise in documentatia de atribuire. 

Documentatia de atribuire, in baza careia trebuie elaborata oferta poate fi obtinuta 

gratuit, direct de la sediul beneficiarului sau prin solicitare telefonica sau electronica 

adresata beneficiarului. 

Termenul limita de depunerea ofertelor este data de 21.02.2011, orele 12.00 la sediul 

beneficiarului din Mun. Constanta, Incinta Port, cladirea Bursa Noua, cam.116/120 si 

127/129. 

Relatii suplimentare si clarificari se pot obtine la telefonul 0241/691200 sau mobil 

0722308559, persoana de contact Gabur Octavian. 

 

 

 

 


