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Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: SERVICII PENTRU PERSOANELE CU
HANDICAP

Data publicare: 03.05.2022 10:06

Cod si denumire CPV: 85311200-4 Servicii sociale pentru persoanele
cu handicap (Rev.2)

Data finalizare: 03.05.2022 14:04

Finantare prin fonduri comunitare: Nu Data de raspuns a ofertantului: 03.05.2022 11:51

Tip de contract: Servicii Data de raspuns a autoritatii contractante: 03.05.2022 14:04

Stare: Oferta acceptata

Autoritatea contractanta Operator economic

Denumire: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA DEVA Denumire: ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA

CUI: 15326502 CUI: 4950755

Adresa: Strada: ion luca caragiale, nr. 4, Sector: -, Judet: Hunedoara,
Localitate: Deva, Cod postal: 330152

Adresa: Strada: Italiană, Nr. 3, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate:
Bucuresti, Cod postal: 020973

Localitatea, Tara: Deva, Romania Localitatea, Tara: Bucuresti, Romania

Telefon: +40 254218030 Telefon: +40 213113061

E-mail: achizitii.das@gmail.com E-mail: presedinte@ansr.org.ro

Website: www.primariadeva.ro Website: www.ansr.org.ro

Informatii cumparare directa

Descriere servicii de interpretare în limbaj mimico-gestual - aplicația ”Voci
pentru mâini”

Conditii de livrare conform contract

Conditii de plata cu op in 30 de zile de la primirea facturii

Repere achizitionate Cantitate Valoare achizitie (RON fara TVA)

SERVICII DE INTERPRETARIAT
VIDEO LA DISTANȚĂ ÎN
LIMBAJ MIMICO-
GESTUAL/LIMBA SEMNELOR
ROMÂNE

Solicitata: 7 Pret estimat: 50,00

Numar de referinta: 02 Ofertata: 7 Pret de vanzare: 50,00

Pret de catalog: 50,00 RON/LUNĂ Valoare estimata: 350,00

Cod si denumire CPV: 85311200-4 - Servicii
sociale pentru persoanele cu handicap
(Rev.2)

Valoare de vanzare: 350,00

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Cod DA30501273 / 03.05.2022 10:06 Pagina 1
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 03.05.2022 14:04



Descriere: Asociația Națională a Surzilor din România oferă acces la servicii de interpretare în limbaj mimico-gestual prin intermediul
aplicației „Voci pentru Mâini”.

Oferta curentă se adresează instituțiilor PUBLICE de tip:
- Instituții medicale;
- Primării ale comunelor, municipiilor sau orașelor care NU sunt reședințe de județ (se exclud de asemenea primăriile de Sector și Primăria
Municipiului București);
- Instituții de învățământ public de masă;
- Direcții Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului;
- Agenții Județene pentru Plăți și Inspecție Socială;
- Alte instituții publice locale/județene nemenționate

Oferta prezentă include pentru beneficiarii menționați următoarele:

·  Un număr nelimitat de apeluri / minute de convorbire cu interpreții atunci când există persoane surde la sediul instituției în cauză;
·  Oferirea serviciilor de interpretare doar prin interpreți autorizați conform prevederilor legale;
·  Stabilirea de comun acord a unei proceduri și a unui program de solicitare a serviciilor, însă indiferent de acest program se vor acoperi (cel
puțin) toate zilele lucrătoare ale anului; tarifele menționate nu privesc o eventuală disponibilitate 24h/24.
·  Oferirea unor numere de telefon „de urgență” doar în cazul în care la un anume apel nu răspunde niciun interpret după un timp rezonabil
de așteptare de câteva minute;
·  Aspectele ce țin de calitatea conexiunii la internet și existența dispozitivelor (tablete, smartphone etc.) nu sunt incluse, fiecare parte fiind
responsabilă în mod separat în acest sens;
·  Posibilitatea de a solicita mai multe conturi de utilizator-beneficiar;
·  Beneficiarii trebuie să accepte termenii și condițiile de utilizare, ce se regăsesc și pe pagina de web a proiectului:
http://vocipentrumaini.ro/site/termeni. Dispozițiile din eventualul contract semnat, care diferă de stipulațiile Termenilor și Condițiilor de
utilizare, vor avea prioritate absolută de aplicare.

Mai multe detalii: https://www.facebook.com/vocipentrumaini si www.vocipentrumaini.ro

TOTAL Valoare de vanzare: 350,00 RON
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