Anunţ privind demararea procedurii de atribuire prin achiziție directă a contractului de “Servicii
pentru relocarea sediului FRDS (ambalare, manipulare şi transport rutier bunuri FRDS)”

Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în calitate de autoritate contractantă, anunță demararea
procedurii de achizitie directă pentru atribuirea contractului de “Servicii pentru relocarea sediului FRDS (ambalare,
manipulare şi transport rutier bunuri FRDS)”
Cod CPV: 63110000-3 Servicii de manipulare a încărcăturilor, 60100000-9 Servicii de transport rutier
Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S./Achizitorul) intenționează să achiziționeze servicii de mutare
(demontare, încărcare, transport, descărcare, montare) mobilier, echipamente IT, documente, materiale birotică și
alte bunuri specifice mutărilor de tip office, pentru relocarea birourilor (mobilier + echipamente centralizate în lista
de mai jos) de la sediul actual situat pe Strada Eugeniu Carada nr. 1, et.4, sector 3, București, România, la sediul
din Strada Stavropoleos, nr.6, et.4, sector 3, București, România, (distanță de cca 200 m), cu forța de muncă și
mijloacele tehnice ale prestatorului. Ambele clădiri sunt situate în zona Centrului Vechi al capitalei unde circulația
auto este restricționată. Accesul auto este permis zilnic în intervalul orar 06.00-10.00.
Lista mobilier și echipamente

BIROURI
SCAUNE
CORP MOBIL
DULAP
COLTAR
P.C.
RAFT METAL
IMPRIMANTE
FRIGIDER
MESE
COPIATOR
RAFT LEMN
CUPTOR MICROUNDE
SEIF METALIC
CUTII CU DOSARE

45
79
29
27
18
49
4
9
2
10
1
9
1
1
100-150

Valoarea maximă estimată a achiziției este de 30.000 lei fără TVA.
Principalele activități care se vor derula, numai în conformitate cu instrucțiunile date de reprezentanții F.R.D.S.
sunt:


împachetarea, transportul documentelor, pieselor de mobilier și a echipamentelor;



demontarea/remontarea oricărui tip de mobilier;



protecția pieselor de mobilier cu pături speciale din bumbac / folie stretch / folie cu bule în timpul
transportului;



la împachetarea componentelor IT, fie că este vorba de calculatoare, laptopuri, imprimante, rack-uri de
rețea sau alte componente aferente, angajații firmei prestatoare vor acorda o atenție sporită;



împachetarea obiectelor din sticlă în pături speciale din bumbac/folie cu bule destinate pentru astfel de
operațiuni;



furnizarea de saci, cutii și a materialelor aferente de împachetat pentru relocările de tip office;



având în vedere condițiile de acces și spațiul limitat al circulațiilor din interiorul clădirilor (scări înguste și
lift de capacitate mică) manipularea bunurilor din interior în exterior și din exterior în interior se va realiza
din exteriorul clădirilor cu un utilaj special de tip platformă auto ridicătoare pe șasiu;



transportul bunurilor la noua locație cu autoutilitară de mic tonaj (3,5 tone) pentru un timp redus al
relocării:



montarea și așezarea mobilierului la noua locație pe pozițiile indicate de către angajații F.R.D.S.
(responsabilii de cameră însărcinați cu verificarea poziționării corecte a mobilierului și a echipamentelor
IT);



servicii diverse de fixare polițe, fixare dulapuri suspendate, etc.;



strângerea materialelor folosite la împachetat și transport.

Documente de calificare:


Dovada asigurării cu privire la integritatea bunurilor manipulate



Autorizare ISCIR pentru utilaj (dacă este cazul) și ITP valabil pentru șasiul pe care funcționează utilajul /
platforma auto ridicătoare



Copie a Certificatului de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul din raza
căruia își are sediul ofertantul. În cazul în care pe certificatul de înregistrare nu este înscris codul CAEN
corespunzător obiectului achiziției atunci se va prezenta și certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comerțului.

Oferta însoțită de documentele de calificare se va transmite în format electronic (scanat/semnate cu semnătură
electronică), până la data de 08.07.2022 ora 13.00 la adresa de email office@frds.ro sub denumirea “Servicii de
mutare pentru relocare sediu FRDS”.
Caietul de sarcini este atasat.

