FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara nr. 6: Promovarea incluziunii sociale
Domeniul de interventie 6.1: Dezvoltarea economiei sociale.
Titlul proiectului : „ACTINT” – Activarea grupurilor vulnerabile prin lanturi valorice integrate, de intreprinderi sociale
Contract nr. : POSDRU/168/6.1/S/144062
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

„Investeşte în oameni!”

Nr.1/6.1/01.02.2015

APROBAT,
Presedinte,
DRAGHICI MARIA

NOTA
privind determinarea valorii estimate pentru achizitia
”EXECUTIE DE LUCRARI AMENAJARE SPATIU (GRADINITA STRIMINOASA)” in
cadrul proiectului ”ACTINT” – ACTIVAREA GRUPURILOR VULNERABILE PRIN LANTURI
VALORICE INTEGRATE DE INTREPRINDERI SOCIALE

Beneficiar contract:

Asociatia de Dezvoltare Economica si Sociala
Streminoasa- ADES STREMINOASA

Titlul proiectului POSDRU:

ID proiect:

”ACTINT”
–
ACTIVAREA
GRUPURILOR
VULNERABILE
PRIN
LANTURI
VALORICE
INTEGRATE DE INTREPRINDERI SOCIALE
POSDRU/168/6.1/S/ 144062
144062

Linia de finantare:

POSDRU 6.1

Denumirea contractului:

CONTRACT DE ACHIZITIE ” AMENAJARE SPATIU
(GRADINITA STRIMINOASA)”

Cod CPV

Coduri CPV: 45410000-4, 45442110-1, 45421124-9,
45421125-6, 45430000-0

Valoarea estimată a contractului, prevăzută în bugetului proiectului, este de
61.100, 00 lei inclusiv TVA, respectiv 49. 274,19 lei, la care se adauga TVA in suma
de 11.825,81 lei.
Expert achizitii,
Mariana DRAGOMIR
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Axa prioritara nr. 6: Promovarea incluziunii sociale
Domeniul de interventie 6.1: Dezvoltarea economiei sociale.
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

„Investeşte în oameni!”

APROBAT,
PRESEDINTE
Draghici Maria

Nr. 2 /6.1/01.02.2015
Notă justificativă privind alegerea procedurii de achizitie

• Obiectul achizitiei: AMENAJARE SPATIU (GRADINITA STRIMINOASA)
• COD CPV: 45410000-4, 45442110-1, 45421124-9, 45421125-6, 45430000-0
Valoarea estimata a achizitie: 61.100, 00 lei inclusiv TVA, respectiv 49. 274,19 lei, la

care se adauga TVA in suma de 11.825,81 lei.



Procedura de atribuire: achizitie directa
Justificarea procedurii de atribuire: Având în vedere prevederile Cap. II din Procedura
simplificata din 15 octombrie 2013 aplicata de beneficiarii private in cadrul proiectelor
finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta” , precum si in cadrul
proiectelor finantate prin mecanisme financiare SEE si norvegian pentru atribuirea
contractelor de furnizare, servicii sau lucrari – Anexa la Ordinul 1120/2013 privind
aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate
din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor
finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrări conform cărora, daca valoarea estimate a achizitiei fara TVA, nu
depaseste pragurile valorice prevazute de art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 pentru fiecare
achizitie, beneficiarul achizitioneaza direct produse, servicii sau lucrari.

Intrucât achiziţia avută în vedere constând in executie lucrari ”AMENAJARE SPATIU
(GRADINITA STRIMINOASA)” in pentru implementarea proiectului ”ACTINT” –
ACTIVAREA GRUPURILOR VULNERABILE PRIN LANTURI VALORICE INTEGRATE DE
INTREPRINDERI SOCIALE, se încadrează în limita valorică impusă de prevederile legale (valoare
fara TVA 49. 274,19 lei), propunem achiziţionarea directa a acestora, fara a se supune unei
proceduri de achizitie publica.
Expert achizitii,
Mariana DRAGOMIR

ADES SREMINOASA
DRAGASANI
STR. REGELE CAROL,
BL. A2, SC.A, AP. 2

Nr. 3/6.1 / 01.02.2015

ANUNŢ DE PARTICIPARE
Referitor la: Achizitie directă ”AMENAJARE SPATIU (GRADINITA STRIMINOASA)”
Denumirea proiectului: ”ACTINT” – ACTIVAREA GRUPURILOR VULNERABILE PRIN
LANTURI VALORICE INTEGRATE DE INTREPRINDERI SOCIALE
Contract de finanțare POSDRU/168/6.1/S/ 144062
Denumirea contractului - ”EXECUTIE
(GRADINITA STRIMINOASA)”

DE

LUCRARI

”AMENAJARE

SPATIU

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,
Stimate domn/Stimată doamnă,
Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura de achizitie având ca obiect:
”EXECUTIE DE LUCRARI ”AMENAJARE SPATIU (GRADINITA STRIMINOASA)”
pentru implementarea proiectului
”ACTINT” – ACTIVAREA GRUPURILOR
VULNERABILE PRIN LANTURI VALORICE INTEGRATE DE INTREPRINDERI SOCIALE.
INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ
Obiectul şi locul de implementare a contractului:
OBIECT - ”EXECUTIE DE LUCRARI ”AMENAJARE SPATIU (GRADINITA
STRIMINOASA)” pentru implementare proiectului
”ACTINT” – ACTIVAREA
GRUPURILOR VULNERABILE PRIN LANTURI VALORICE INTEGRATE DE
INTREPRINDERI SOCIALE.
LOCUL DE IMPLEMENTARE – COMUNA CRETENI , SAT STREMINOASA
Tipul şi durata contractului: contract de executie de lucrari, durata
3 luni
Valoarea estimată: 61.100, 00 lei inclusiv TVA, respectiv 49. 274,19 lei, la care se

adauga TVA in suma de 11.825,81 lei.
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 10.02.2015 ORA 16,00
Data şi ora deschiderii ofertelor: 11.02.2015 – Ora 18,00
Adresa la care se transmit ofertele: ADES STREMINOASA., DRAGASANI, STR. REGELE
CAROL, BL. A 2, SC.A, AP. 2, JUD VALCEA

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentatia este atasata
anuntului pe pagina web a Benefiarului www.socialfpa.dbc.ro sau
adesstriminoasa.socialfpa.dbc93.ro
DOCUMENTE SOLICITATE – SI CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA
CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE ANEXATE LA ANUNT
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ADES STREMINOASA, DRAGASANI,
STR. REGELE CAROL, BL. A 2, SC.A , AP. 2, JUD. VALCEA, tel 0250810322
Informaţii despre beneficiarul proiectului - Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului
privat: SC DBC SRL- DRAGASANI, STR. LIBERTATII NR. 5.

PRESEDINTE,
DRAGHICI MARIA

Nr. 4 /6.1/01.02.2015

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIŢIA
”EXECUTIE DE LUCRARI ”AMENAJARE SPATIU (GRADINITA STRIMINOASA)”
pentru proiectul
ACTINT” – ACTIVAREA GRUPURILOR VULNERABILE PRIN LANTURI VALORICE
INTEGRATE DE INTREPRINDERI SOCIALE
Contract de finanțare POSDRU/168/6.1/S/ 144062

Secţiunea I
Secţiunea II
Secţiunea III
Sectiunea IV

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
CAIETUL DE SARCINI
FORMULARE
MODEL DE CONTRACT

Aprobat,
PRESEDINTE,
Draghici Maria

Sectiunea I – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficială “Asociatia de Dezvoltare Economica si Sociala Sreminoasa (ADES

STREMINOASA)”,
Adresă/ Punct de contact: Dragasani, str. Regele Carol, bl. A 2, sc. A, ap. 2, jud. Valcea
Localitate: DRAGASANI
Cod poştal:
Ţara: Romania
245700
Persoana de contact:
Telefon: 0250810322
PAUN DOINA
E-mail: doina_vl@yahoo.com
e-mail: adesstriminoasa@yahoo.com
Adresa de internet: www.socialfpa.dbc.ro

Fax: 0250810322

Alte informaţii pot fi obţinute la:
[x] Punctul de contact menţionat anterior
Caietul de sarcini, documentația de atribuire pot fi obţinute la:
[x] Punctul de contact menţionat anterior
Ofertele/ solicitările/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:
[x] Punctul de contact menţionat anterior
Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a
ofertelor/candidaturilor
Zile : 2 ZILE (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor)
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ
(ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)
□ Altele (precizaţi): ASOCIATIE

X Altele (precizaţi):

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea
contractanta/entitatea contractanta
 ”EXECUTIE DE LUCRARI ”AMENAJARE SPATIU (GRADINITA STRIMINOASA)”
 COD CPV: 45410000-4, 45442110-1, 45421124-9, 45421125-6, 45430000-0
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de
prestare a serviciilor
a) Lucrari

B) Produse

c) Servicii

[X]

□

□
-

Locul principal de implementare:
COMUNA Creteni , sat Streminoasa, jud. Valcea
II.1.3) Procedura implică
Un contract de achiziţiie

[x]

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In baza contractului de furnizare ce se doreste a fi atribuit se vor achiziționa
LUCRARI
”AMENAJARE SPATIU (GRADINITA STRIMINOASA)” pentru implementare proiectului
”ACTINT” – ACTIVAREA GRUPURILOR VULNERABILE PRIN LANTURI VALORICE
INTEGRATE DE INTREPRINDERI SOCIALE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
Vocabular principal
Obiect principal

COD CPV: 45410000-4, 45442110-1,
45421124-9, 45421125-6, 45430000-0

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul
LUCRARI AMENAJARE SPATIU (REABILITARE CLADIRE GRADINITA STREMINOASA)
Valoarea estimata a contractului este de 61.100 lei, inclusiv TVA
II.2) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata contractului de achizitie publica este de circa 3 luni
Data estimata de semnare a contractului este data de 17.02.2015.
II.3) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
Ajustarea pretului contractului
nu [x]

da □

Preţul contractului de achiziţie publică este ferm pe toata perioada de prestare a serviciilor si
este exprimat în lei.
Nu se vor acorda avansuri de plata pentru prestarea serviciilor contractate.
III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile
relevante


Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Devoltarea Resurselor

Umane 2007-2013
III.1.2. Legislatia aplicabila
1)
2)
3)
4)

OMFE 1120/15.10.2013
OUG nr. 34/ 2006, cu modificările și completările ulterioare
Prevederile ghidului solicitantului generale si specifice emis de AMPOSDRU;
Instructiuni, ordine, notificari emise de AMPOSDRU si ANRMAP cu privire la modul de
desfasurare a achizitiilor si implementarea proiectelor;

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in
registrul comertului sau al profesiei
II.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor
1. DECLARATIA privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.
34/2006
2. DECLARAŢIA privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69 1 din OUG nr.
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare
3. DECLARATIE privind neaflarea in niciuna din situatiile descrise OUG 66/2011 (art. 14
si 15 – aprobata cu modificari si completari prin Legea 142/2012 – cu modif. si complet.
ulterioare) si art. 8 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011
Pentru această declaratie, persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii în ceea
ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului
menţionat sunt următoarele:
- Draghici Maria
- Paun Doina
- Nedelcu Bogdan
- Petre George Cristian
In cazul unei oferte comune (asociere), documentele solicitate la Cap. III.2.1.a) se vor
prezenta de fiecare operator economic asociat in parte.
II.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale
1. CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ (CUI)

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
da [ ] nu [x]

IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline [x]

On line □

IV.1.1.b) Tipul procedurii : achizitie directa
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criteriul de atribuire
Cel mai mic preţ

[x]

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

□

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta
durata în zile: 30 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantii vor elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate
specificațiile tehnice din caietul de sarcini.
IV.4.2. Modul de prezentare a ofertei financiare
Propunerea financiara se va completa in lei.

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Adresa la care se depun documentele pentru selecţie de oferte este:
ADES STREMINOASA, STR. REGELE CAROL, BL. A 2, SC.A, AP. 2, JUD VALCEA
Data limită pină la care se primeşte oferta insoţită de documentele pentru liciţatie este
10.02.2015, ora 16,00.
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 11.02.2015 ora 17,°° si se va desfaşura la sediul
ADES STREMINOASA (mentionat mai sus). Participarea ofertanţilor la deschiderea ofertelor
nu este obligatorie.
Oferta poate fi depusă numai la adresa prevazută mai sus sau prin poştă. Ofertantul îşi
asumă riscurile transmiterii, inclusiv forţa majoră.
Ofertantul trebuie să prezinte oferta în original. Oferta nu va conţine rinduri suplimentare,
ştersături sau cuvinte scrise peste scrisul iniţial, cu exceptia corecturilor făcute şi semnate de
către ofertant sau persoana imputernicită a acestuia. Beneficiarul va refuza primirea ofertelor
în plicuri deteriorate, desfăcute sau cu semne distinctive, indiferent din vina cui s-a produs
aceasta.

CAIET DE SARCINI
Obiectul contractului: ”EXECUTIE DE LUCRARI ”AMENAJARE SPATIU (GRADINITA

STRIMINOASA)”

A. BENEFICIAR: ADES STREMINOASA
B. DENUMIRE:
CONTRACT ”EXECUTIE DE LUCRARI ”AMENAJARE SPATIU (GRADINITA
STRIMINOASA)” pentru proiectul „ACTINT” – ACTIVAREA GRUPURILOR VULNERABILE
PRIN LANTURI VALORICE INTEGRATE DE INTREPRINDERI SOCIALE, Contract de finanțare
POSDRU/168/6.1/S/ 144062
C. OBIECTUL ACHIZIŢIEI: LUCRARI AMENAJARE SPATIU
Executarea lucrarilor solicitate în caietul de sarcini sunt destinate pentru desfăşurarea în bune
condiţii a activităţilor specifice în cadrul proiectului ”ACTINT” – ACTIVAREA GRUPURILOR
VULNERABILE PRIN LANTURI VALORICE INTEGRATE DE INTREPRINDERI SOCIALE
D. LOCUL EXECUTIEI: COM. CRETENI , SAT STREMINOASA
E. LUCRARI:
Amenajare spatiu (96
mp, 12 x 8)

CANTITATE

construire pereti
despartitori - mp (40 m
perimetru x 2.5 m inaltime)

100

placare cu gresie
pardoseala mp

100

placare pereti cu faianta
(1/2 inaltime) mp
zugravire pereti var
lavabil (1/2 inaltime) mp
instalatii electrice
interioare - inclusiv corpuri
de iluminat
instalatii interioare apa inclusiv chiuveta
perete glisant
Înlocuirea ferestrelor din
lemn cu ferestre cu geam
termopan - buc
Achizitie si montare
centrala termica (lemne)

50
50

1
1
1

6
1

Propunerea financiara va fi facuta in lei fara TVA prin completarea formularului nr. 5 si a
formularului nr. 6.
Propunerea financiara va fi intocmita astfel incat valoarea lucrarilor ofertate nu trebuie sa
depaseasca valoarea maxima estimată pe fiecare lucrare iar valoarea totala a lucrarilor ofertate t nu
trebuie sa depaseasca valoarea maxima estimată pentru procedura de achiziţie.
Se va/vor incheia contract de achizitie publica cu ofertantul/ofertanţii castigator.
Pretul este ferm pe toata durata de valabilitate a contractului.


Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea selectiei de oferta .



Nu este permisa cesionarea contractului.



În cazul în care ofertantul declarat câştigător se face vinovat de nesemnarea contractului de
în condiţiile de bază impuse prin documentaţia de atribuire, în termenul prevăzut, la preţul de
atribuire, acesta va decade din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului de achiziţie.
Înştiinţarea, motivată, se va face în scris de către persoana juridică achizitoare şi, după caz,
de ofertantul câştigător.
Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate

Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor
documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează
din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice
sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.


Plata lucrarilor executate se va face cu ordin de plată, în termen de maxim 60 zile de la
executie.



Recepţia lucrarilor executate se va face pe bază de proces verbal de recepţie in termen de 5
zile de la data facturarii.



Nu se acceptă plata în avans conform HG 264/2003 modificată şi completată.



Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară ,astfel încât aceasta să furnizeze toate
informaţiile solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate
de obiectul contractului de achiziţie publică



Ofertantul câstigator se va prezenta la sediul achizitorului pentru încheierea contractului după
termenul de 5 zile de la data primirii comunicării rezultatului final.
Perioada de valabilitate a ofertei
Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 30 zile.

Aprobat,
Presedinte - Achizitor
Draghici Maria

Intocmit,
Expert achizitii,
Mariana Dragomir

Sectiunea III – Formulare
Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul
acestui capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Formular nr. 1
OFERTANTUL
______________________
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. _________ / __ . __ . 2015

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către _______________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului
________________________________________
(denumirea contractului de achiziţie publică)
noi ____________________________ vă transmitem alăturat următoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de _____ copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării __ . __ . 2015
Cu stimă,
Operator economic,
___________________
(semnătura autorizată)

Formular nr. 2
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat al candidatului/ofertantului, la
procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV
............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii
contractante), declar pe propria răspundere că:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data
solicitată;
c) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave
prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greşeli în materie profesională.
e) nu am prezentat informatii false in scopul demonstrarii indeplinirii criterilor de
calificare si selectie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

Formular nr. 3

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
1.
Subsemnatul/a…………………………………………………………..………,
în
calitate
de
…………………………………….………..….(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/ tert
sustinator), la procedura de ..............(se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de
achizitie publica avand ca obiect ................... (denumirea produsului/serviciului/lucrarii), cod CPV
........................., la data de ............... (zi/luna/an), organizata de ............................... (denumirea
autoritatii contractante) …………………………, în temeiul art.691 din OUG nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe proprie
răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
 nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare
şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea
incusiv, ce deţin funcţii de decizie în cadrul ADES STREMINOASAnu sunt implicat în relaţii
comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit a) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul ADES STREMINOASA.
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat beneficiarul dacă vor
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire
a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
.........................................……………………………………... cu privire la orice aspect tehnic şi
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)
financiar în cu activitatea legătură noastră.
Operator economic
………………………….
(nume si functie persoana autorizata )
……………………………………….
(semnatura persoană autorizata si stampila )

Formular nr. 4

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Declaratie pe propria raspundere,
Prin prezenta, subsemnatul ………………………………….. , reprezentant legal al
……………………………………………………………………., declar pe propria raspundere ca NU MA
AFLU in niciuna din situatiile descrise in OUG 66/2011 (art. 14 si 15 – aprobata cu modificari si
completari prin Legea 142/2012 – cu modif. si complet. ulterioare) si art. 8 din Normele Metodologice
de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 - privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora – precizand urmatoarele:
- Nu ne aflam in situatia existentei unui conflict de interese;
- Nu există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi compania noastra;
- Nu exista legaturi între membrii comisiei de evaluare şi compania noastra;
- Nu deţinem pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acest tip de
achiziţie;
Aceasta este declaratia mea, pe care o sustin si o semnez.

Administrator/Repr. legal,
__________________________

Formular nr. 5
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Către

Domnilor,
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele
(denumirea/numele ofertantului)
cuprinse în documentatia mai sus mentionata, EXECUTAM LUCRARILE, în detalierea din
Oferta tehnico-financiară pentru suma de ________________________ lei,
reprezentand _________________ euro, (suma în litere si în cifre) , la care se adauga taxa
pe valoarea adaugata în valoare de ______________________ lei (suma în litere si în cifre) .
Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa executam
lucrarile în graficul de timp ofertat, în perioada _________________________ (perioada în
litere si în cifre).
Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ___________ zile,
(durata în litere si în cifre) , respectiv pana la data de ____________________
(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
Precizăm că (se bifeaza optiunea corespunzatoare):
 depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta
separat, marcat în mod clar "alternativa";
 nu depunem oferta alternativa.
Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare,
sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de
atribuire.
Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta
pe care o puteti primi.
Data _____/_____/_________,

in calitate de __________________(semnătura)

,

legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
_________________________________________.
(denumirea/numele ofertantului

FORMULARUL NR 6

CENTRALIZATOR DE PRETURI

Amenajare spatiu
construire pereti despartitori mp (40 m perimetru x 2.5 m
inaltime)

cantitate

pret

valoare
(LEI)

placare cu gresie pardoseala
mp
placare pereti cu faianta (1/2
inaltime) mp
zugravire pereti var lavabil
(1/2 inaltime) mp
instalatii electrice interioare inclusiv corpuri de iluminat
instalatii interioare apa inclusiv chiuveta
perete glisant

Înlocuirea ferestrelor din
lemn cu ferestre cu geam
termopan - buc
Achizitie si montare
centrala termica (lemne)

TOTAL

Data
……………………………..
Ofertant
……………..
(semnatura autorizata)

Formular nr. 7
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al :
..............................................................................................................................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, urmatoarele
 Suntem de acord cu clauzele contractuale prevazute in contractul de executie de lucrari
din documentatia de atribuire

Operator economic,
...................................
(semnatura autorizata)

– CLAUZE CONTRACTUALE -

CONTRACT DE EXECUTIE DE LUCRARI
Nr........./ ...........2015
Încheiat între

“Asociatia de Dezvoltare Economica
si Sociala
Streminoasa (ADES
STREMINOASA)”, cu sediul in Municipiului Drăgăşani, strada REGELE CAROL, BL. A 2, SC.
A, AP. 2, jud. Vâlcea, telefon/fax 0250-810322, reprezentata prin domnul Draghici Maria, având
funcţia de presedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
S.C. ………………. cu sediul în , Nr de înmatriculare în Registrul Comerţului......, CUI ......, având
cont bancar ................, deschis la ........., reprezentată prin dl/na......................, având funcţia de
............., în calitate de executant
........................, pe de altă parte, a intervenit prezentul contract.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
 contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
 achizitor şi executant- părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
 preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
 produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract, pe care exectantul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
 servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de
garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin executantului prin contract;
 origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un
produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau
prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de
naţionalitatea executantului;
 destinaţie finală - locul unde executantul are obligaţia de a furniza produsele;
 forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din părţi;
 zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. – Executantul se obligă să să execute LUCRARI pentru proiectul ”ACTINT” – ACTIVAREA

GRUPURILOR VULNERABILE PRIN LANTURI VALORICE INTEGRATE DE
INTREPRINDERI SOCIALE, Contract de finanțare POSDRU/168/6.1/S/ 144062 în
perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, respectiv:
Amenajare spatiu (96 mp, 12
x 8)

CANTITATE

PRET

VALOARE
(LEI)

construire pereti despartitori mp (40 m perimetru x 2.5 m
inaltime)
placare cu gresie pardoseala
mp
placare pereti cu faianta (1/2
inaltime) mp
zugravire pereti var lavabil
(1/2 inaltime) mp
instalatii electrice interioare inclusiv corpuri de iluminat
instalatii interioare apa inclusiv chiuveta
perete glisant
Înlocuirea ferestrelor din
lemn cu ferestre cu geam
termopan - buc
achizitie si montare centrala
termica (lemne)

TOTAL
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea prezentului
contract de EXECUTIE DE LUCRARI.
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrarilor executate si al
produselor livrate, plătibil executantuluii de către achizitor este de ...................... lei, la care se
adauga TVA.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract va fi de 3 luni.
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt :
a) oferta financiară - ANEXA 1
b) caietul de sarcini
7. Obligaţiile principale ale executantului

7.1 –Executantul se obligă să execute lucrarile conform formularului de ofertă – ANEXA 1 la
contract, conform documentatiei de atribuire..
7.2- Executantul se obligă să execute lucrarile de la art 4 în perioada convenită intre parti.
7.3 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
 reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu lucrarile executate, şi
 daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către
achizitor.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 -Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract, in baza facturii emise de
executant.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze lucrarile în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul lucrarilor prevăzute la art. 4 către executant, în baza
procesului verbal de recepţie, în termen de 60 zile de la emiterea facturii de către acesta.
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci executantul are dreptul de a sista executia lucrarilor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează
obligaţiile,executantul va relua executarea lucrarii în cel mai scurt timp posibil.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu
0,1% pe zi din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.
9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu
o cotă procentuală de 0,1 % pe zi din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, pînă la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept fără punere în întârzirere
şi fără alte formalităţi prealabile, pact comisoriu grad IV şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. Recepţie, inspecţii şi teste
10.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa lucrarile pentru a
verifica conformitatea lor.
10.2- Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, executantului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
10.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei finale la care vor fi supuse lucrarile de la art. 4 şi din
oferta financiară – ANEXA 1 se vor face în termen de 5 zile.
10.4 - Dacă vreuna din lucrarile inspectate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl
respingă, iar executantul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:
a) de a reface lucrarea/partea de lucrare sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca lucrarile să corespundă specificaţiilor lor
tehnice.

11. Ajustarea preţului contractului
13.1 - Pentru lucrarile executate conform art.4 şi formularului de ofertă – ANEXA 1, plăţile datorate de
achizitor executantului sunt cele declarate în formularul de ofertă, anexă la contract.
13.2 - Preţul contractului nu se ajustează.
12. Subcontractanţi
14.1 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte
contractul.
14.2 –Executantul nu va încheia contracte cu subcontractanţi în vederea ducerii la îndeplinire a
prezentului contract.
13. Întârzieri în îndeplinirea contractului
15.1 – Executantul are obligaţia de a îndeplini contractul de executie în termenul convenit în
prezentul contract.
15.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă termenul de executie,
acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util achizitorului; modificarea datei de executare
se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
15.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
executantului.
16. Forţa majoră
16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
16.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea
limitării consecinţelor.
16.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
16.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără
ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
17. Soluţionarea litigiilor
17.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
17.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, ac partile nu reuşesc să rezolve în
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către
instanţele judecătoreşti din România.
18. Conflictul de interese
18.1 - Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar
putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a Contractului. Conflictele de interese pot
apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate,
legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de
interese apărut în timpul executării Contractului trebuie notificat în scris Autoriţăţii Contractante, în
termen de 5 zile de la apariţia acestuia.

18.2.- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate
solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat
sau contractat de el, inclusiv conducerea, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict
de interese. Prestatorul va înlocui, în 15 zile şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice
membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care
se regăseşte într-o astfel de situaţie.
18.3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe
cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea. În cazul în care prestatorul nu-şi
menţine independenţa, Achizitorul, fără afectarea dreptului acesteia de a obţine repararea
prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea
de plin drept şi cu efect imediat a Contractului.
19. Limba care guvernează contractul
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
20. Comunicări
20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
21. Legea aplicabilă contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi .....................................2015, prezentul contract în 2 (două)
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

EXECUTANT,

