Program Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente
Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce
optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
Titlul proiectului: SMART Decision
Cod SIPOCA: 209
Cod My SMIS: 112711
Nr. Contract: 239/23.08.2018
Beneficiar: ASOCIAȚIA "CENTRUL DE PREVENIRE A CONFLICTELOR & EARLY WARNING"

CERERE DE OFERTĂ
ÎIN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI

Proiectul SMART Decision este derulat de către Centrul de Prevenire a Conflictelor & Early
Warning, în parteneriat cu Asociația Alianța Dunăreană pentru Securitate Informatică, Universitatea
Națională de Apărare “Carol I” și Asociația “Centrul de Analiza și Studii de Securitate”.
Proiectul SMART Decision are drept obiectiv general creșterea capacității de dezvoltare
strategică și de implicare a organizațiilor neguvernamentale, care activează în domeniul securității
naționale, atât în regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), cât si în cele 7 regiuni mai puțin
dezvoltate ale României, în a formula și promova propuneri alternative cu impact național, la
politicile publice în aria cheie - securitatea, realizarea sarcinilor privind apărarea națională în
condițiile unui război simetric, asimetric ori hibrid prin implicarea sporita a rezerviștilor voluntari,
protecția infrastructurii critice strategice teritoriale și realizarea cooperării cu autorități/instituții
publice pentru optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni, în concordanța cu
politicile și strategiile majore privind dezvoltarea României în viitorii ani și cu SCAP. Proiectul se
derulează începând cu 23 august 2018, pe o perioadă de 16 luni, până în 23 decembrie 2019.
Valoare totală este de 1.000.000 lei.
Asistență financiară nerambursabilă este de 984.000 lei, din care valoarea eligibilă
nerambursabilă din FSE este de 826.401,25 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul
national este de 153.598,75 lei.
Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului este de 20.000 lei.
Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră de preț pentru serviciile cuprinse în tabelul
atașat.
Oferta va fi adresată către ASOCIAȚIA "CENTRUL DE PREVENIRE A
CONFLICTELOR & EARLY WARNING", având CIF 15160182, sediul social: Municipiul
București, România, Str. Ion Mihalache nr. 93-105, cod poștal 11176, România.

Nr.
crt.

Denumire servicii conform
cererii de finanțare

Cantitate

Descriere serviciu

Pretul estimat/
lei / an
(fara TVA).

1

Servicii audit

1

Două servicii de audit – unul în perioada
de implementare și unul la final

10000

Termenul maxim pentru depunerea ofertei este: 07.12.2018

Vă mulțumim!

27.11.2018

