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FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI
SECŢIUNEA I: BENEFICIAR
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTACT
Denumire oficială: Confederaţia Sindicală Naţională Meridian
Adresă: Str. D. I. Mendeleev, nr. 36-38.
Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 010366 Ţara: România
Punct(e) de contact: În atenţia dra. Carmen Ştefan Telefon: 021 212 56 23
E-mail: csnmeridian@csnmeridian.ro
Fax: 021 310 25 88
Adresele de internet: www.csnmeridian.ro , www.edialogsocial.ro
Alte informaţii pot fi obţinute la:
Punctul de contact menţionat anterior
Caietul de sarcini şi documentele suplimentare pot fi obţinute la:
Punctul de contact menţionat anterior
Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:
Punctul de contact menţionat anterior
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări
Cu 3 zile înainte de depunerea ofertelor la adresa: Str. D. I. Mendeleev, nr.36-38, cod poştal:
010366, Localitate: Bucureşti, Ţara: România, etajul 1, camera 24-25 (în faţa liftului).
I.2) TIPUL BENEFICIARULUI ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ
□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau
□ Servicii publice generale
federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau
□ Apărare
locale ale acestora
□ Ordine şi siguranţă publică
□ Agenţie/birou naţional sau federal
□ Mediu
□ Colectivitate teritorială
□ Afaceri economice şi financiare
□ Agenţie/birou regional sau local
□ Sănătate
□ Organism de drept public
□ Construcţii şi amenajări teritoriale
□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie
□ Protecţie socială
europeană
□ Recreere, cultură şi religie
□ Altele (precizaţi): Confederaţie Sindicală
□ Educaţie
□ Altele (precizaţi): Activitate sindicală
Beneficiarul acţionează în numele altor beneficiari/autorităţi contractante
da □ nu □
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului de beneficiar
„SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE”
II.1.2) Tipul contractului şi locul de prestare a serviciilor
a) Lucrări
□
B) Produse
□
Executare
□
Cumpărare
□
Proiectare şi executare □
Leasing
□
Executarea, prin orice
□
Închiriere
□
mijloace, a unei lucrări,
Închiriere cu opţiunea de
conform cerinţelor specificate cumpărare
□
de autoritatea contractantă
O combinaţie între acestea□
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c) Servicii
□
Categoria serviciilor:
nr. 2B

Locul principal de executare
........................
Cod NUTS □□□□□□

Locul principal de livrare
........................
Cod NUTS □□□□□□

Locul principal de prestare:
Nord-Est cod NUTS: RO 21,
Nord-Vest cod NUTS: RO 11,
Centru cod NUTS: RO 12,
Sud-Muntenia cod NUTS: RO31,
Vest cod NUTS: RO 42,
Sud-Est cod NUTS: RO 22,
Sud-Vest Oltenia cod NUTS: RO41

II.1.3) Procedura implică
Un contract de achiziţii publice
□
Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)
□
Încheierea unui acord-cadru
□
II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru - nu este cazul
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
2 conferinţe naţionale anuale de evaluare organizate în Bucureşti cu durata de 1 zi, 14
conferinţe regionale anuale de evaluare la nivel de reşedinţă - centru regional organizate în
ţară cu durata de 1 zi, 68 de conferinţe judeţene organizate în ţară cu durata de 1 zi, 280 de
evenimente locale organizate în ţară (40 de evenimente organizate în fiecare regiune de
dezvoltare), 1 curs de formare de formatori organizat în Bucureşti cu durata de 7 zile, 2
cursuri formare scriere şi evaluare proiecte organizate în ţară cu durata de 7 zile, 2 cursuri
formare delegaţi sindicali naţionali organizate în ţară cu durata de 7 zile, 8 cursuri formare
delegaţi sindicali de întreprindere organizate în ţară cu durata de 7 zile,16 seminarii de
formare activişti dialog social organizate în ţară cu durata de 7 zile, 4 întâlniri semestriale
ale echipei de proiect organizate în Bucureşti cu durata de 4 zile, 26 de şedinţe lunare ale
coordonatorilor regionali organizate în Bucureşti cu durata de 1 zi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
Obiecte principale
Vocabular principal
Servicii de catering
- cod cpv: 55520000-1
Servicii de închiriere de bunuri imobiliare (săli pentru
- cod cpv: 70130000-1
conferinţe, seminarii şi cursuri)
Servicii hoteliere
- cod cpv: 55100000-1
II.1.7) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi
da □ nu □
II.1.8) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)
da □ nu □
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul
Nr.
Descrierea serviciului
Cantitate
Preţul estimat
TOTAL
ctr.
Servicii hoteliere
1
1
559.650
559.650
Servicii de catering
2
1
525.370
525.370
Servicii de închiriere de bunuri
3
1
93.200
93.200
imobiliare proprii
Total lei, fără TVA
1.178.220 lei
Total echivalent euro (curs euro 4.3219 din data 04.01.2012), fără TVA
272.616 euro
II.2.2) Opţiuni
da □ nu □
Numărul de prelungiri posibile în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi
prelungite 4 luni de la 30.11.2013.
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II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
De la data semnării lui de ambele părţi până la 30.11.2013, cu posibilitatea de prelungire până la
30.03.2014.
II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea preţului contractului
da □ nu □
SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate
III.1.1.a) Garanție de participare
da □ nu □
În cuantum de 17.673 lei.
III.1.1.b) Garanție de bună execuție
da □ nu □
În cuantum de 10% din valoarea contractată.
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante
Contractul POSDRU/93/3.3/S/64204, „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în
România”, este cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.3 –
Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru parteneri sociali şi societatea civilă.
III.1.3) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale da □ nu □
III.1.4) Legislația aplicabilă
a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și
completările ulterioare.
b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la
înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei
III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:
Niveluri specifice minime Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării
necesare:
cerinţelor menţionate:
Declaraţii
privind Se va ataşa de către toţi operatorii economici participanţi la
procedură: Formularul2(Declaraţie privind eligibilitatea) completat.
eligibilitatea
Se va ataşa de către toţi operatorii economici participanţi la
Declaraţie
privind procedură: Formularul 3 (Declaraţie privind neîncadrarea în
neîncadrarea
în situaţiile prevăzute la art. 181 din ordonanţa de urgenţă a
prevederile art.181 din guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin
ordonanţă
legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
completat.
1. Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale, valabil la
Dovada achitării la zi a
data deschiderii ofertelor, prezentat în original sau copie conform
obligaţiilor faţă de bugetul
cu originalul.
consolidat al statului şi
2. Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de
bugetele locale.
administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza
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căreia societatea îşi are sediul social, privind plata obligaţiilor la
bugetul de stat sau echivalent. Certificatul trebuie să fie valabil la
data deschiderii, prezentat în original sau copie conform cu
originalul.
Se va ataşa către toţi operatorii economici participanţi la
Declaraţie privind calitatea
procedură: Formularul 4 (Declaraţie privind calitatea de participant
de participant la procedură
la procedură) completat.
Certificat de participare la Se va ataşa de către toţi operatorii economici participanţi la
licitaţie
cu
ofertă procedură: Formularul 5 (Certificat de participare la licitaţie cu
independentă
ofertă independentă) completat.
ATENŢIE:
Toate certificatele/documentele formularele menţionate mai sus trebuie să fie prezentate în original sau
copie legalizată sau copie lizibilă conform cu originalul, dacă nu s-a specificat altfel, şi trebuie să fie
valabile la data deschiderii ofertelor.
În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de alta naţionalitate decât cea româna, documentele vor
fi transmise în limba de origine, însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba română.
A nu se folosi prescurtări.
Documentele emise de autorităţile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.
Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stablită de lege, nu vor fi
emise cu mai mult de 60 de zile calculate până la data deschiderii ofertelor.
Daca exista incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, achizitorul are dreptul să solicite
informaţii direct de la autorităţile competente.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Niveluri specifice minime Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării
necesare:
cerinţelor menţionate:
1. Valoarea garanţiei de participare este de 17.673 Lei.
2. Modalităţi de constituire acceptate: Instrument de garantare
emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări.
NOTĂ:
- Termenul de valabilitate al garanţiei de participare este de minim
90 zile de la data deschiderii ofertelor.
- În cazul în care garanţia de participare se constituie printr-un
instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate
bancară ori de o societate de asigurări, dovada constituirii garanţiei
de participare în original se va prezenta separat de restul ofertei,
cel mai târziu la data şi ora depunerii ofertelor. Garanţia trebuie să
fie irevocabilă, iar instrumentul de garantare va prevede faptul că
plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima
Garanţie de participare
cerere a achizitorului, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la
culpa persoanei garantate.
- În cazul asociaţiilor, garanţia de participare poate fi constituită de
către unul sau mai mulţi asociaţi.
- Garanţia de participare NU poate să fie constituită de către
subcontractanţi.
- Ofertanţii care vor constitui garanţia de participare în conformitate
cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind
stimularea întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi
completările ulterioare, vor depune
o declaraţie pe propria
răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii completat, formular în concordanţă
cu prevederile actului normativ specificat.
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- Ofertantului căruia i se va respinge contestaţia formulată i se va
reţine potrivit art. 2781 din O.U.G. 34/2006 o parte din garanţia de
participare.
1. Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei – Oficiul
Registrului Comerţului sau echivalent din care să rezulte numele
Operatorii
economici complet, sediul, persoanele autorizate/ administrator, prezentat în
participanţi la procedură original sau copie conform cu originalul.
trebuie
să
fie
legal 2. Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului
înregistraţi.
Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ naţională sau teritorială
– pentru persoane fizice/juridice române, prezentat în original sau
copie conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economică şi financiară
Niveluri specifice minime
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării
necesare:
cerinţelor menţionate:
Cifra de afaceri medie Se va ataşa de către toţi operatorii economici participanţi la
anuală pe ultimii 3 ani procedură Formularul 6 (Informaţii generale) completat.
(2009, 2010 şi 2011) să fie Pentru verificarea condiţiilor de calificare ofertanţii vor depune:
minim egală cu valoarea - situaţiile financiare anuale pentru anii 2009, 2010 şi
de 1.178.220 Lei (pentru semestrul I 2011, depuse la Administraţia Finanţelor Publice;
persoanele
juridice - balanţa de verificare încheiată la 31.12.2011.
române) sau echivalentul Persoanele juridice străine vor ataşa, în copie însoţită de
sumei în EURO la cursul traducere autorizată în limba română, documente relevante,
B.N.R. valabil pentru data emise de autorităţile competente, care să certifice îndeplinirea
de 05.01.2012, respectiv cerinţei obligatorii privind cifra de afaceri. În cazul în care în ţara de
4,3398 Lei/Euro (pentru origine sau în ţara în care este stabilit operatorul nu se emit astfel
persoanele
juridice de documente sau acestea nu vizează toate situaţiile, atunci va fi
străine). Cursul valutar acceptată doar o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a
valabil pentru această dată unei autorităţi administrative sau judiciare ori a unei asociaţii
se va lua în calcul şi pentru profesionale care are competenţe în acest sens.
Toate documentele se vor depune în copie, semnate,
conversia altor valute.
ştampilate şi cu specificaţia conform cu originalul.
NOTĂ:
Atunci când un grup de În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi
operatori
economici financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu
(asociaţi) depune ofertă prevederile O.U.G. 34/2006, de către o altă persoană, atunci
comună,
situaţia aceasta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază,
economică şi financiară se prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective
demonstrează prin luarea (se va completa Formularul 7 – Angajament privind susţinerea
în considerare a resurselor financiară), încheiat în formă autentică (la notariat), prin care
tuturor membrilor grupului. acesta confirmă faptul că va pune la dispoziţie ofertantului
resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea
financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină
excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.
180 (dovada făcându-se prin completarea Formularul 2 Declaraţie privind eligibilitatea).
III.2.3) Capacitatea tehnică și/sau profesională
Niveluri specifice minime
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării
necesare:
cerinţelor menţionate:
Ofertantul trebuie să fi 1. Se va ataşa Formularul 8 (Declaraţie privind lista principalelor
prestat în ultimi 3 ani prestări de servicii în ultimii 3 ani) completat.
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unul sau mai multe
contracte similare şi a
căror valoare însumată să
fie de minim 1.178.220 lei
fără TVA.
Atunci când un grup de
operatori
economici
depune ofertă comună,
capacitatea tehnică şi
profesională
se
demonstrează prin luarea
în
considerare
a
resurselor
tuturor
membrilor grupului.

Informaţii privind
subcontractanţii

2. Se vor ataşa copii conform cu originalul după contractele
înscrise în Formularul 8 în scopul dovedirii cerinţei de la pct. 1) şi
Scrisori de recomandare din partea beneficiarilor care să
conţină persoană de contact şi număr de telefon.
NOTĂ:
a)În cazul în care contractul conţine clauze de confidenţialitate,
care împiedică prezentarea lui, ofertantul le va elimina şi este
obligat să prezinte paginile din contract din care să rezulte părţile
contractante, obiectul contractului, durata contractului, preţul
contractului, precum şi pagina finală cu semnături.
b)În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia tehnică şi
profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu
prevederile O.U.G. 34/2006, de către o altă persoană, atunci
aceasta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază,
prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective
(se vor completa Formularele 9a; 9b; 9c – Angajamente privind
susţinerea tehnică), încheiat în formă autentică (la notariat), prin
care acesta confirmă faptul că va pune la dispoziţie ofertantului
resursele tehnice/profesionale invocate. Persoana care asigură
susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţia
care determină excluderea din procedura de atribuire, conform
prevederilor art. 180 (dovada făcându-se prin completarea
Formularul 2 - Declaraţie privind eligibilitatea).
a) Lista cuprinzând subcontractanţii (Formularul 10 Lista cu
subcontractanţii şi specializarea acestora), completată de liderul
Asocierii indiferent dacă are sau nu subcontractanţi. În situaţia în
care nu foloseşte subcontractanţi, ofertantul va face menţiunea
„NU ESTE CAZUL” în tabelul inclus în formular.
b) Acord sau o scrisoare preliminară de asociere - Oferta
trebuie să cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de
asociere în care să se menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă
răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului,
ca liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească
instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este răspunzător în
nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea
contractului. Înţelegerea trebuie să stipuleze de asemenea că toţi
asociaţii din Asociere sunt obligaţi să rămână în Asociaţie pe
întreaga durată a contractului. Se va completa şi Formularul 11a
(Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite
de asociaţi şi specializarea acestora)
c) Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociaţie la care
participă mai mulţi operatori economici, va semna o declaraţie prin
care se obligă ca in cazul în care oferta sa este declarată
câştigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere
legalizat va fi prezentat Beneficiarului, înainte de data semnarii
contractului. Se va completa şi Formularul 11b (Împuternicirea
liderului asociaţiei de a reprezenta asociaţia la procedura de
atribuire)
d) Fiecare subcontractant sau asociat va completa cu propriile date
Formularul 6 - Informaţii generale.
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Declaraţie privind
Ofertantul va prezenta Formularul 13 (Declaraţia privind
disponibilitatea, calitatea şi
disponibilitatea, calitatea şi garantarea serviciilor ofertate)
garantarea produselor
completat.
ofertate
III.2.4) Contracte rezervate da □ nu □
III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ
IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitaţie deschisă
Licitaţie restrânsă
Licitaţie restrânsă accelerată
Negociere
Negociere accelerată
Dialog competitiv

da □ nu □

□
□
□
□
□
□

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Cel mai mic preţ □
sau
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte
IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică
da □ nu □

□

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract da □ nu □
IV.3.2) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
ROMÂNĂ □
IV.3.3) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta
durata în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor).
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerinţele Caietului de sarcini
şi să poată permite identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile/caracteristicile
tehnice minimale din Caietul de sarcini.
Propunerea tehnică va conţine:
1. - Toate elementele solicitate prin Caietul de sarcini.
2. - Formularul 12 (Oferta tehnică) completat.
3. - Formularul 13 (Declaraţia privind disponibilitatea, calitatea şi garantarea serviciilor ofertate)
completat.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe
toată durata procedurii.
Propunerea financiară va conţine:
1. Formularul 14 (Formularul de ofertă)completat.
2. Formularul 15 (Centralizator de preţuri.) completat.
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Alte precizări:
2. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor disponibile pentru
îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv 1.178.220 Lei fără TVA.
3. Preţul va include toate cheltuielile necesare pentru prestarea serviciilor.
4. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.
5. Plaţile se vor face în lei conform prevederilor legale în vigoare.
6. Eventualele deficienţe cantitative sau calitative consemnate de reprezentanţii achizitorului în
procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă vor fi remediate integral şi imediat de
ofertantul declarat câştigător, fără costuri suplimentare pentru achizitor.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
1. Dacă este cazul, la documentele de calificare se va ataşa, în original, împuternicirea
semnată de reprezentantul legal al operatorului economic privind nominalizarea persoanei
împuternicite să angajeze ofertantul în contract.
2. Adresa la care se depune oferta: sediul central CONFEDERAŢIA SINDICALĂ NAŢIONALĂ
MERIDIAN, Strada D.I. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, Bucureşti, Etajul 1 – Secretariat.
3. Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată mai
sus, până la data limită de depunere a ofertelor 09.04.2012, ora 10:00, însoţite de scrisoarea de
înaintare Formularul 1. Acesta NU se va introduce în colet decât dacă oferta este transmisă
prin poştă.
4. Se va depune Srisoare bancară – garanţie de participare în original. Acesta NU se va
introduce în colet.
5. Se va depune un exemplar original al ofertei şi o copie conform descrierii de mai jos.
6. Mod recomandat de prezentare: Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea
financiară se vor îndosaria separat, vor avea fiecare câte un OPIS (în care vor fi menţionate
toate documentele solicitate în documentaţia de atribuire, cu indicarea paginii la care se află
documentul – în ordinea din documentaţia de atribuire), iar fiecare filă va fi numerotată,
ştampilată şi semnată de către reprezentantul autorizat al ofertantului împuternicit să angajeze
ofertantul în contract, pentru fiecare dosar în parte, separat. Filele cu informaţii pe verso vor fi
şi ele semnate.
7. Documentele de calificare se vor îndosaria în ordinea în care au fost solicitate în Fişa de date
a achiziţiei. În cazul în care există subcontractanţi sau asociaţi, documentele de acelaşi tip se
vor aşeza unul după altul (mai întâi pentru ofertant sau liderul de asociaţie, apoi pentru asociaţi,
după care pentru subcontractanţi).
8. Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară vor fi numerotate,
semnate şi ştampilate pe fiecare pagină, se vor introduce în plicuri distincte, sigilate şi
marcate corespunzător, astfel:
Plicul 1: DOCUMENTE DE CALIFICARE – ORIGINAL
Plicul 2: PROPUNERE TEHNICĂ – ORIGINAL
Plicul 3: PROPUNERE FINANCIARĂ – ORIGINAL
Plicul 4: DOCUMENTE DE CALIFICARE – 1 COPIE
Plicul 5: PROPUNERE TEHNICĂ – 1 COPIE
Plicul 6: PROPUNERE FINANCIARĂ – 1 COPIE
Plicurile 1, 2, ... 6 se vor introduce într-un pachet pe care se va scrie:
- numele şi adresa achizitorului, numele şi adresa ofertantului; telefon şi fax.
- Ofertă << Achiziţie de servicii organizare evenimente – coduri CPV >> „A nu se
deschide înainte de 09.04.2012, ora 11:00”.
Documentele solicitate în plic separat pentru şedinţa de deschidere a ofertelor NU SE VOR
INTRODUCE în acest pachet.
9. Toate plicurile, pachetele, coletele etc., vor fi sigilate corespunzător, astfel încât la şedinţa de
deschidere să se poată constata integritatea plicurilor.
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4.8 Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei
Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită
stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.
În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are
obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către achizitor până la
data limită pentru depunerea ofertelor.
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită
stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru
atribuirea contractului.
Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a Achizitorului decât cea stabilită în anunţul
de participare, ori care este primită de către Achizitor dupa expirarea datei limită pentru
depunere va fi respinsă.
4.10 Evaluarea ofertelor
Ofertele se vor deschide în şedinţă publică de deschidere ce se va organiza în data de
09.04.2012, ora 11.00 la sediul achizitorului Str. D. I. Mendeleev, nr. 36-38, cod poştal: 010366,
Localitate: Bucureşti, Ţara: România, etajul 1 camera 25, sala de consiliu.
Lipsa depunerii oricărui document dintre cele solicitate mai sus atrage DESCALIFICAREA
OFERTANTULUI din cadrul procedurii.
SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
da □ nu □
VI.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare
da □ nu □
VI.3) CĂI DE ATAC
VI.3.1) Organismul competent pentru căile de atac
Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresă: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 030084
Ţară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: 021.310.46.41
Adresă Internet (URL) www.cnsc.ro Fax: 021.310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Curtea de Apel Bucureşti - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
Adresă: Splaiul Independentei nr.5, sector 4 , Email:, Fax, Adresa internet (URL):
Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 050092
Ţară: România
E-mail: relatiicab@just.ro
Telefon: 021.319.51.80
Adresă Internet (URL) www.portal.just.ro Fax: 021.319.51.83
VI.3.2) Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac:______________
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac
Denumire oficială: Confederaţia Sindicală Naţională Meridian
Adresă: Str. D. I. Mendeleev, nr. 36-38.
Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 010366
Ţară: România
E-mail: csnmeridian@csnmeridian.ro
Telefon: 021 212 56 23
Adresă Internet (URL) www.csnmeridian.ro , Fax: 021 310 25 88
www.edialogsocial.ro
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SPECIFICAŢII TEHNICE
Prestatorii vor trebui să oferteze produse care să îndeplinească următoarele
specificaţii tehnice:
ACTIVITĂŢI EFECTUATE DE CĂTRE PRESTATOR
Aspecte generale – Scurtă descriere a serviciilor
Serviciile se vor concretiza prin organizarea din punct de vedere logistic a:
 2 conferinţe naţionale anuale de evaluare organizate în Bucureşti cu durata de 1
zi,
 14 conferinţe regionale anuale de evaluare la nivel de reşedinţă - centru
regional organizate în ţară cu durata de 1 zi,
 68 de conferinţe judeţene organizate în organizate în ţară cu durata de 1 zi,
 280 de evenimente locale organizate în ţară (40 de evenimente organizate în
fiecare regiune de dezvoltare),
 1 curs de formare de formatori organizat în Bucureşti cu durata de 7 zile,
 2 cursuri formare scriere şi evaluare proiecte organizate în ţară cu durata de 7
zile,
 2 cursuri formare delegaţi sindicali naţionali organizate în ţară cu durata de 7
zile,
 8 cursuri formare delegaţi sindicali de întreprindere organizate în ţară cu durata
de 7 zile,
 16 seminarii de formare activişti dialog social organizate în ţară cu durata de 7
zile,
 4 întâlniri semestriale ale echipei de proiect organizate în ţară cu durata de 4
zile,
 26 de şedinţe lunare ale coordonatorilor regionali organizate în Bucureşti cu durata
de 1 zi.
Aria geografică acoperită
Aria geografică acoperită este România la nivelul a şapte regiuni de dezvoltare: Nord-Est,
Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia, Vest, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia.
Activităţi specifice:
1. - Activitatea 10 „Activităţi de management”, Subactivitatea 10.5.1 - Organizare
conferinţă naţională anuală de evaluare intermediară şi Subactivitatea 10.6.1. Conferinţa naţională de închidere a proiectului
Prestatorul va trebui să asigure serviciile de catering, hoteliere, de închiriere săli
necesare organizării a 1 conferinţă naţională anuală de evaluare intermediară şi 1
conferinţă naţională de evaluare finală de 1 zi (cca. 6 ore), cu un total de minim 100
participanţi (50 participanţi/eveniment).
- Perioada de derulare preconizată: noiembrie 2012 – noiembrie 2013.
- Locaţie: Bucureşti.
Serviciile aferente activităţii 10, Subactivitatea 10.5.1 şi Subactivitatea 10.6.1 sunt:
 pauză de cafea: 50 persoane/eveniment
 servicii de catering: 50 persoane/eveniment
 servicii închiriere bunuri imobiliare proprii: 1 sală de conferinţă x 2 conferinţe
 servicii hoteliere:
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- Cazare cu mic dejun inclus: 50 persoane/ conferinţă, 1 noapte/persoană.
- Masă: cină pentru 50 de persoane/zi x 2 conferinţe
2. - Activitatea 10 „Activităţi de management”, Subactivitatea 10.5.2 - Organizare a 7
conferinţe regionale anuale de evaluare intermediară la nivel de reşedinţă - centru
regional şi a 68 de conferinţe la nivel de judeţ
Prestatorul va trebui să asigure serviciile de catering, pauză de cafea, de închiriere
săli necesare organizării a 7 conferinţe regionale anuale de evaluare intermediară la
nivel de reşedinţă - centru regional de 1 zi (cca. 6 ore) câte una în fiecare din oraşele
următoare: Baia Mare, Braşov, Craiova, Focşani, Ploieşti, Suceava, Timişoara. La
conferinţe vor participa un total de minim 210 persoane (câte 30 persoane/ conferinţă).
- Perioada de derulare preconizată: noiembrie 2012, octombrie – noiembrie 2013.
- Locaţie: în oraşele mai sus menţionate.
Serviciile aferente organizării a 7 conferinţe regionale anuale de evaluare intermediară la
nivel de reşedinţă - centru regional:
 pauză de cafea: 30 persoane/eveniment
 servicii de catering: 30 persoane/eveniment
 servicii închiriere bunuri imobiliare proprii: 1 sală de conferinţă x 7 conferinţe
De asemenea, prestatorul va trebui să asigure serviciile de catering, pauză de cafea,
de închiriere săli necesare organizării a 68 de conferinţe judeţene (34 conferinţe
judeţene/an) cu durata de 1 zi, în ţară, în cele 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, NordVest, Centru, Sud-Muntenia, Vest, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia), pentru un total de minim
2720 de persoane (40 persoane/eveniment).
- Perioada de derulare preconizată: februarie 2012 – octombrie 2013.
- Locaţie: Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia, Vest, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia.
Serviciile aferente organizării a 68 de conferinţe judeţene:
 pauză de cafea: 40 persoane/eveniment
 servicii de catering: 40 persoane/eveniment
 servicii închiriere bunuri imobiliare proprii: 1 sală de conferinţă x 68 conferinţe
3. - Activitatea 10 „Activităţi de management”, Subactivitatea 10.6.2. - Conferinţe
regionale de închidere a proiectului în cele 7 regiuni
Prestatorul va trebui să asigure serviciile de catering, pauză de cafea, de închiriere săli
necesare organizării a 7 conferinţe regionale de evaluare finală de 1 zi (cca. 6 ore)
câte una în fiecare din oraşele următoare: Baia Mare, Braşov, Craiova, Focşani, Ploieşti,
Suceava, Timişoara. La conferinţe vor participa un total de minim 210 persoane (câte 30
persoane/ conferinţă).
- Perioada de derulare preconizată: noiembrie 2012, octombrie – noiembrie 2013.
- Locaţie: în oraşele mai sus menţionate.
Serviciile aferente activităţii 10, Subactivitatea 10.6.2 sunt:
 pauză de cafea: 30 persoane/eveniment
 servicii de catering: 30 persoane/eveniment
 servicii închiriere bunuri imobiliare proprii: 1 sală de conferinţă x 7 conferinţe
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4. - Activitatea 7 “Creare şi funcţionare centre regionale de resurse”, Subactivităţile
7.3 Organizare seminarii, intalniri, evenimente locale şi 7.5 Organizarea de mese
rotunde/dezbateri legislaţie şi propuneri legislative
Prestatorul va trebui să asigure serviciile de pauză de cafea necesare organizării a
280 de evenimente locale (140 evenimente locale/an) cu durata de 1 zi, în ţară, în cele
7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia, Vest, Sud-Est, SudVest Oltenia), pentru un total de minim 4200 persoane în total (15 persoane/eveniment).
- Perioada de derulare preconizată: februarie, martie 2012 – octombrie 2013.
- Locaţie: Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia, Vest, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia.
Serviciile aferente activităţii 7, Subactivitatea 7.3 şi Subactivitatea 7.5 sunt:
 pauză de cafea: 15 persoane/eveniment
5. - Activitatea 5 „Cursuri de formare”, Subactivitatea 5.1 – Curs de formare
formatori
Prestatorul va trebui să asigure serviciile de masă, hoteliere, de închiriere săli
necesare organizării unui curs de formare formatori cu durata de 7 zile pentru un total
de 27 participanţi în Bucureşti.
- Perioada de derulare preconizată: februarie 2012 – noiembrie 2012.
- Locaţie: Bucureşti.
Serviciile aferente activităţii 5, Subactivitatea 5.1 sunt:
 servicii închiriere bunuri imobiliare proprii: 1 sală de curs pentru 7 zile
 servicii hoteliere:
- Cazare cu mic dejun inclus: 27 persoane, 7 nopţi/persoană
- Masă: prânz şi cină pentru 27 persoane/zi
6. - Activitatea 5 „Cursuri de formare”, Subactivitatea 5.2 – Organizare curs delegat
naţional
Prestatorul va trebui să asigure serviciile de masă, hoteliere, de închiriere săli
necesare organizării a 2 cursuri de formare delegat naţional cu durata de 7 zile/curs
pentru un total de 54 persoane (27 persoane/curs).
- Perioada de derulare preconizată este februarie 2012 – noiembrie 2013.
- Locaţie: în ţară.
Serviciile aferente activităţii 5, Subactivitatea 5.2 sunt:
 Servicii închiriere bunuri imobiliare proprii: 1 sală de curs pentru 7 zile/curs x 2
cursuri
 Servicii hoteliere:
- Cazare cu mic dejun inclus: 27 persoane/curs, 7 nopţi/persoană
- Masă: prânz şi cină pentru 27 persoane/zi x 2 cursuri
7. - Activitatea 5 „Cursuri de formare”, Subactivitatea 5.3 – Organizare curs delegat
de întreprindere
Prestatorul va trebui să asigure serviciile de masă, hoteliere, de închiriere săli
necesare organizării a 8 cursuri de formare delegat de întreprindere cu durata de 7
zile/curs pentru un total de 216 persoane (27 persoane/curs).
- Perioada de derulare preconizată este februarie 2012 – noiembrie 2013.
- Locaţie: în ţară.
Serviciile aferente activităţii 5, Subactivitatea 5.3 sunt:
 Servicii închiriere bunuri imobiliare proprii:1 sală de curs pentru 7 zile/curs x 8
cursuri
 Servicii hoteliere:
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- Cazare cu mic dejun inclus: 27 persoane/curs, 7 nopţi/persoană
- Masă: prânz şi cină pentru 27 persoane/zi x 8 cursuri
8. - Activitatea 5 „Cursuri de formare”, Subactivitatea 5.4 – Cursuri de formare
scriere şi evaluare proiecte
Prestatorul va trebui să asigure serviciile de masă, hoteliere, de închiriere săli
necesare organizării a 2 cursuri formare de scriere şi evaluare proiecte cu durata de 7
zile/curs pentru un total de 54 persoane (27 persoane/curs).
- Perioada de derulare preconizată: februarie 2012 – noiembrie 2012.
- Locaţie: în ţară.
Serviciile aferente activităţii 5, Subactivitatea 5.4 sunt:
 Servicii închiriere bunuri imobiliare proprii:1 sală de curs pentru 7 zile/curs x 2
cursuri
 Servicii hoteliere:
- Cazare cu mic dejun inclus: 27 persoane/curs, 7 nopţi/persoană
- Masă: prânz şi cină pentru 27 persoane/zi x 2 cursuri
9. - Activitatea 8 „Organizare 19 seminarii de formare activişti - dialog social ”
Subactivitatea 8.3 – Desfăşurare seminarii de formare activişti - dialog social
Prestatorul va trebui să asigure serviciile de masă, hoteliere, de închiriere săli
necesare organizării a 16 seminarii de formare activişti dialog social cu durata de 2
zile/seminar pentru un total de 272 persoane (17 persoane/seminar).
- Perioada de derulare preconizată: februarie 2012 – noiembrie 2013.
- Locaţie: în ţară
Serviciile aferente activităţii 8, Subactivitatea 8.3 sunt:
 Servicii închiriere bunuri imobiliare proprii: 1 sală de seminar pentru 2 zile/seminar x
16 seminarii
 Servicii hoteliere:
- Cazare cu mic dejun inclus: 17 persoane/seminar, 2 nopţi/persoană
- Masă: prânz şi cină pentru 17 persoane/zi x 16 seminarii
10. - Activitatea 3 – Întâlniri semestriale ale echipei de proiect
Prestatorul va trebui să asigure serviciile de masă, hoteliere necesare organizării a
4 întâlniri semestriale ale echipei de proiect cu durata de 4 zile/întâlnire pentru un total
de minim 160 persoane (40 de persoane/întâlnire).
- Perioada de derulare preconizată: februarie 2012 – octombrie 2013.
- Locaţie: în ţară
Serviciile aferente activităţii 3 sunt:
 Servicii hoteliere:
- Cazare cu mic dejun inclus: 40 persoane/întâlnire, 4 nopţi/persoană
- Masă: prânz şi cină pentru 40 persoane/zi x 4 întâlniri
11. - Activitatea 10 „Activităţi de management”, Subactivitatea 10.4 - Participarea la
şedinţele lunare a coordonatorilor regionali
Prestatorul va trebui să asigure serviciile de masă, hoteliere necesare organizării a
26 de şedinţe lunare ale coordonatorilor regionali de câte 1 zi pentru un total de minim
364 persoane (14 persoane/şedinţă).
- Perioada de derulare preconizată: februarie 2012 – noiembrie 2013.
- Locaţie: Bucureşti
Serviciile aferente activităţii 10, Subactivitatea 10.4 sunt:
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 Servicii hoteliere:
- Cazare cu mic dejun inclus: 14 membrii echipă /şedinţă, 1 noapte/persoană
Descirerea serviciilor necesare pentru organizarea evenimentelor:
 Pauză de cafea
 cafea filtru, băuturi carbogazoase, ceai, apă minerală, apă plată, zahăr, lapte,
asortiment de produse de patiserie dulci & sărate.
 accesorii servire (pahare, ceşti de cafea, platouri, farfurii, şerveţele, linguriţe,
tacâmuri, etc), feţe de masă.
Notă:
 Sticlele de apă plată şi apă minerală pentru Conferinţele anuale şi Conferinţele
regionale să fie livrate în recipiente de 0,5 l.
 Mâncarea va fi acoperită igienic.
 Transportul şi aranjarea bufetului – incluse în preţ.
 Standul de cafea va fi disponibil pe toată durata evenimentului.
 Servicii catering:
Prânz bufet suedez– se vor asigura mâncare, dulciuri, fructe, băuturi răcoritoare, apă şi
cafea. 20 % din meniu va fi vegetarian sau de post.
Notă:
 Prânzul va fi servit între orele 12.00 - 14.00.
 Furnizorul trebuie să asigure mese pentru servirea produselor de către participanţi,
veselă, tacâmuri, şerveţele.
 Mâncarea va fi acoperită igienic, iar personalul de servire va folosi mănuşi.
 Transportul şi aranjarea bufetului vor fi incluse în preţ.
 Se va asigura curăţenia la locul servirii meselor.
 Servicii închiriere bunuri imobiliare proprii:
A.) Sală de conferinţă:
Caracteristici sală de conferinţă:
 capacitate de acomodare minim 50 – maxim 100 persoane, cu posibilităţi variate de
aranjare, curată şi cu mobilier modular, amplasabil în funcţie de necesităţile
Beneficiarului;
 condiții optime pentru o bună desfășurare a conferinţelor (iluminare, căldură, aer
condiţionat etc.);
 dotată cu următoarele echipamente tehnice:
- instalaţie de sonorizare - microfoane fixe şi mobile;
- acces internet, videoproiector, ecran de proiecţie;
- masă pentru vorbitori vizibilă din toate colţurile sălii;
Notă: Prestatorul trebuie să asigure un spaţiu de recepţie adecvat pentru primirea şi
înregistrarea participanţilor şi distribuirea materialelor informative, acces toaletă,
garderobă, precum şi un spațiu pentru desfășurarea cateringului, în apropierea sălii de
conferinţă (maxim 10 metri).
B.) Sală de curs/seminar
Caracteristici sală de curs/seminar:
 sala să fie disponibilă pe parcursul întregii zile;
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 capacitate de acomodare minim 30 - maxim 50 persoane, cu posibilităţi variate de
aranjare, curată şi cu mobilier modular, amplasabil în funcţie de necesităţile
Beneficiarului;
 condiții optime pentru o bună desfășurare a cursurilor/seminariilor (iluminare,
căldură, aer condiţionat etc.);
 dotată cu următoarele echipamente tehnice
– videoproiector, ecran de proiecţie;
– 1 flipchart;
– acces la facilităţi de printare şi multiplicare;
– instalaţie de climatizare;
Notă: Prestatorul trebuie să asigure un spaţiu adecvat pentru secretariat (masă), acces
toaletă, garderobă.
 Servicii hoteliere
A.Cazare (mic dejun inclus): camere single. Cerinţă minimă de calificare – unitatea de
cazare – hotel sau pensiune – de 3 stele (în cazul în care în zona aleasă nu există unitate
de cazare de 3 stele se acceptă şi 2 stele cu condiţia ca preţul să fie ajustat
corespunzător), uşor accesibil din punct de vedere al transportului în comun pentru
participanţi. Unitatea de cazare va dispune de rampe de acces şi grupuri sanitare pentru
persoanele cu dizabilităţi.
B. Servicii de masă(prânz şi cină): pentru persoanele care vor beneficia şi de cazare,
prestatorul va asigura mesele la porţie/farfurie (masă servită). Acestea se vor desfăşura
într-o sală care să facă parte din aceeaşi clădire. Meniu-rile vor conţine: aperitive minim 3
feluri, mâncare caldă minim 2 feluri de, salate, desert, apă plată, apă minerală, cafea,
zahăr, lapte pentru cafea. 20 % din meniu va fi vegetarian sau de post.
Notă: Serviciile de cazare şi de închiriere săli pentru cursuri şi seminarii vor fi organizate
în aceeaşi locaţie.
ALTE INFORMAŢII
Date de desfăşurare: contractul se va desfăşura între luna februarie 2012 şi noiembrie
2013, conform graficului de activităţi.
Pentru desfăşurarea fiecărei activităţi în parte, Achizitorul va emite o comanda fermă cu
minim 3 zile înainte de organizarea evenimentului care va conţine datele exacte ale
evenimentelor de organizat, locaţiile şi numărul de participanţi cu specificaţiile nominale
ale partipanţilor care vor necesita cazare, etc.
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Formulare pentru ofertanţi
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Formularul 1
……………………………..
Denumirea (numele ofertantului)

Beneficiar

Nr. ………din ……………2011
(data)

Nr. …….din ……….…2011, ora……... (data)
(se va completa la Registratura ................

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: ..................................
Ca urmare a anunţului de participare apărută în S.E.A.P. privind aplicarea
procedurii de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca
obiect ..................................., noi ............................................. (denumirea/numele
ofertantului / liderului de asociaţie) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ................................... privind garanţia pentru participare (tipul,
seria/numărul, emitentul) în valoare de ………………..lei.
2. Documentul ………..privind încadrarea ofertantului în categoria intreprinderilor mici
şi mijlocii (dacă este cazul).
3. Informaţii în legătură cu procedura de atribuire a contractului mai sus menţionat:
- numele şi prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze
documentele pentru prezenta procedură de atribuire: …………………..
- adresa pentru corespondenţă valabilă pentru comunicare la prezenta
procedură: ……………….
- telefon: …………..
- fax valabil pentru comunicarea la prezenta procedură: ……………….
- e-mail: ……………
- site Internet (dacă e cazul): …………..
- contul în care se va vira garanţia de participare la restituirea acesteia de către
Beneficiar: …………….., deschis la Trezoreria …………

Data completării ......................
Operator economic,
....................................
(ştampila şi semnătura autorizată)

Operator Economic
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..........................
(denumirea)

Formularul 2

DECLARAŢIE
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al .............. (denumirea operatorului
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că
nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
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, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător 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 beneficiarului), declar pe propria răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu
cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a);
c) 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;
d) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave
prejudicii beneficiarilor;
e) 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.
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,
.................................
(semnătură autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 3

DECLARATIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevazute la art. 181
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul(a).............................................……………………………...., în calitate
de ofertant la procedura de .......................................................(se menţionează procedura)
pentru achizitia de servicii de tipărire materiale publicitare pentru proiectul „Împreuna
pentru dezvoltarea dialogului social în România”, (denumirea produsului, serviciului sau
lucrării), codul CPV ............., la data de .......…………………….., organizată de
Confederaţia Sindicală Naţională Meridian,declar pe proprie răspundere că:
a)
nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de
un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele
anterioare, reglementată prin lege;
b)
nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre
situaţiile prevăzute la lit. a);
c)
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 este stabilit
până la data solicitată...…………….............
d)
nu am fost condamnat, în ultimii trei 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.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ......................

Operator economic,
....................................
(ştampila şi semnătura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 4

DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1.
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de
fals în acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica
............... (se menţionează procedura), având ca obiect ................. (denumirea produsului,
serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizată de
....................... (denumirea achizitorului), particip şi depun oferta:
□ în nume propriu;
□ ca asociat în cadrul asociaţiei ..............................;
□ ca subcontractant al .........................................;
(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
2.
Subsemnatul declar ca:
□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
□ sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint
în anexa.
(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
3.
Subsemnatul declar ca voi informa imediat beneficiarul dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire
a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi castigatori, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publica.
4.
De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg ca beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
5.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................
(denumirea şi adresa achizitorului) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura
cu activitatea noastră.
Data completării ......................
Operator economic,
....................................
(ştampila şi semnătura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 5

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă Emis in conformitate cu
ORDINUL nr. 314 din 12 octombrie 2010 al Preşedintelui ANRMAP
I. Subsemnatul.............................................., reprezentant legal al............................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) care va participa la procedura
de achiziţie publică organizată de Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, în calitate de
beneficiar, cu nr. .......................... din data de............................................., certific/
certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate
punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele..............................................,
următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în
condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice
privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată
să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică
sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care
ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind
condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de
oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu
aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi
în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a
oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă
elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi
în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau
serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că
cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Data completării ......................
Operator economic,
....................................
(ştampila şi semnătura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC
___________________
(denumirea/numele)

Formularul 6

INFORMAŢII GENERALE

1.
2.
3.
4.

Denumirea/numele:
Codul fiscal:
Adresa sediului central:
Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare_______________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistare)
6. Obiectul
de
activitate,
pe
domenii:
_______________________________________ (în conformitate cu prevederile
din statutul propriu)
7. Birourile
filialelor/sucursalelor
locale,
daca
este
cazul:
________________________ (adrese complete, telefon, fax, certificate de
inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Nr.
Crt.

1.
2.
3.

Anul

Cifra de afaceri
anuală
la 31 decembrie
(mii lei)

Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie
(echivalent euro)

2009
2010
2011
Media anuala:

Data completării ......................
Operator economic,
....................................
(ştampila şi semnătura autorizată)
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Terţ susţinător financiar
..........................
(denumirea)

Formularul 7

ANGAJAMENT
privind susţinerea financiară
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Către, ................................................................................
(denumirea achizitorului şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului Servicii de tipărire materiale
publicitare pentru proiectul „Împreuna pentru dezvoltarea dialogului social în România”, noi
.......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la
.................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi
irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului
de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi
la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi
contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Beneficiar.
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia
celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la
dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)
suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din
propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a
contractului de achiziţie publică.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm
că înţelegem să răspundem faţă de Beneficiar pentru neexecutarea oricărei obligaţii
asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de
achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament,
renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau
discuţiune.
Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem
să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare,
atât faţă de Beneficiar, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de
ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu
întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul
angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate achizitorului ca urmare a nerespectării
obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu
prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare,
care dă dreptul achizitorului de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a
anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată
.............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici).
Data completării ......................
Operator economic,
....................................
(ştampila şi semnătura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 8

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Nr.
Crt.

0
1
2
3

Denumirea şi
obiectul
contractului
+
Nr. şi data
contractului
1

Codul
CPV

Denumirea
beneficiarului
+
Adresa

Calitatea în
contract

Valoarea
contractului
(lei)

Perioada
de
prestare

2

3

4

5

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)
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Terţ susţinător tehnic si profesional
Formularul 9a
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici
Către, ..............................................
(denumirea achizitorului şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului Servicii de tipărire materiale
publicitare pentru proiectul „Împreuna pentru dezvoltarea dialogului social în România”, noi
............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la
.............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm,
necondiţionat
şi
irevocabil,
să
punem
la
dispoziţia..............
(denumirea
ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale
necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de
acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a
fi încheiat între ofertant şi Beneficiar.
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor,
cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la
dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)
resursele tehnice şi/sau profesionale de .........................................necesară pentru
îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că
înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de Beneficiar pentru neexecutarea
oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de
operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................
(denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea
tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv
şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca
înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de
neexecutare, atât faţă de Beneficiar, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de
ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu
întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul
angajament.
Noi,................ (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate achizitorului ca urmare a nerespectării
obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu
prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare,
care dă dreptul achizitorului de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a
anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată
............................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).
Data completării ......................
Operator economic,
....................................
(ştampila şi semnătura autorizată)
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Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................
(denumirea)

Formularul 9b

DECLARAŢIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului
susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile
faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica,
utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite
efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie
publică............................................................. sunt reale.
Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie
de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică
având ca obiect Servicii de tipărire materiale publicitare pentru proiectul „Împreuna pentru
dezvoltarea dialogului social în România”.
LISTA
privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si
care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică
Nr.
crt

Denumire
utilaj/echipament/instalaţie

Cantitate
U.M.

Forma de deţinere
Proprietate

În chirie

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră
tehnică şi profesională oferită ..............................................
....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori
economici).

Data completării ......................
Operator economic,
....................................
(ştampila şi semnătura autorizată)
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Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................
(denumirea)

Formularul 9c

DECLARAŢIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic
si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în
acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al
personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru
indeplinirera contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.
LISTA
privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv
alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal de
conducere
Personal efectiv alocat
pentru îndeplinirea contractului
Din care personal de
conducere efectiv alocat
pentru îndeplinirea contractului
Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului
care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară,
capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere 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 în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...........
(denumirea şi adresa achizitorului) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură
cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră
tehnică şi profesională oferită ..............................................
....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori
economici).
Data completării ......................
Operator economic,
....................................
(ştampila şi semnătura autorizată)
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)
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Formularul 10

LISTĂ
CU SUBCONTRACTANŢII
ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul .................................................... reprezentant împuternicit al
........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals prevăzute de art. 292
Cod penal, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Nr
crt

Denumire
/nume
subcontractant

Datele de recunoaştere
ale subcontractanţilor

Specializare

Partea/părţile din
contract ce
urmează a fi
subcontractate

Operator economic

...............................................
(semnătură autorizată)
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Valoarea
(făra TVA)

Formularul 11a
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE
DE ASOCIAŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul ……………(numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al
…............... (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în
tabelul anexate, privind execuţia contractului de achiziţie publică având ca obiect
.................................... sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg ca beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare
în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
............................... cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea
noastră.

Nr. Denumir
crt e asociat

Sediul
asociatului

Obiecte de
activitate
relevante ale
asociatului

CUI

Partea/părţile din contract ce
urmează a fi executate de către
fiecare asociat
Denumirea serviciilor ce vor fi
executate/prestate de asociat:
.............................. (parţial – se va
face o scurtă descriere, conform
Contractului de asociere).
Valoarea serviciilor ce vor fi executate
de asociat: (lei, fără TVA):
………
Procent din valoarea totală a
contractului: ……………

.....
.....
..
Se va completa o linie pentru fiecare asociat.
Datele din tabelul de mai sus trebuie să se regăsească şi în Contractele de asociere.
Data completării ......................
Operator economic,
....................................
(ştampila şi semnătura autorizată)
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Formularul 11b
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIREA LIDERULUI ASOCIAŢIEI DE A REPREZENTA ASOCIAŢIA LA
PROCEDURA DE ATRIBUIRE
Subsemnaţii, care depunem ofertă comună în cadrul asociaţiei formată din:
……….(se trec toţi asociaţii), împuternicim liderul asociaţiei, ………….. (se trece
denumirea operatorului economic care este liderul asociaţiei) să reprezinte asociaţia la
prezenta procedură de atribuire.
Semnăturile asociaţilor:

Reprezentant
ofertant
(lider de
asociaţie)

Reprezentant
asociat 1

Reprezentant
asociat 2

Numele/denumirea
asociatului
Numele persoanei
autorizate
Semnătura
autorizată
Data completării …..................(ziua, luna anul).

Notă: Dacă nu sunt asociaţi, se va bifa mai jos şi se va completa:
□ N/A – nu este cazul.

Pagina 31 din 36

………………

OFERTANTUL
............................................................
(denumirea/numele)
Formularul 12
OFERTA TEHNICĂ
Subsemnatul ................ (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant
împuternicit al................(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului),
declar că serviciile ce urmează să le prestăm vor respecta întru totul Caietul de Sarcini şi
prevederile Contractului.
Şi
Prin prezenta luăm la cunoştinţă că orice deviere a ofertei noastre de la Caietul de Sarcini,
indiferent de motive, nu trebuie acceptată de către Achizitor.

Nr. Crt
1.
2.
3.
4.
5.

Tip

Caracterstici minimale
solicitate

Caracteristici ofertate

…..
…..
…..
…..
…..

Ofertant
…………………………………………………….
(denumirea/numele ofertantului)
legal reprezentat prin
…………………………………………………….
(nume şi prenume, calitate, semnătură, ştampilă)
Data ………/………/......
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OFERTANTUL
………………..............……………………………..
(denumirea/nume şi datele complete de identificare)
Formularul 13

DECLARAŢIE
privind disponibilitatea, calitatea şi garantarea serviciilor ofertate
1. Subsemnatul ……………………………………………………..……, reprezentant legal
al …………………….……………….………………….......................................
(denumire, sediul/adresa şi datele complete de identificare ale ofertantului)
în calitate de ofertant în cadrul procedurii de cercetare a pieţei pentru achiziţia de servicii
.......................... cod CPV.............., organizate de ................ îmi declar întreaga
disponibilitate de a furniza/presta toate produsele/serviciile incluse în formularul de ofertă
prezentat în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de achiziţie şi dispoziţiile
în vigoare aplicabile, garantând personal calitatea şi performanţele acestora.

Ofertant
…………………………………………………….
(denumirea/numele ofertantului)
legal reprezentat prin
…………………………………………………….
(nume şi prenume, calitate, semnătură, ştampilă)

Data ………/………/2012
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ANTET ..............................................
(denumirea/numele ofertant)
Formularul 14
FORMULAR DE OFERTĂ
...................................................................................................................................
(denumirea Achizitorului şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ......
................................................................................(denumirea/numele ofertantului) ne
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus
menţionată, să prestăm ........................................ (denumirea serviciului) pentru suma de
.................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după
recepţia
serviciilor,
la
care
se
adaugă
TVA
în
valoare
de
............................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda
ofertei).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de beneficiar (se va indica anexa la
formular).
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de .................... zile,
respectiv până la data de .........., şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.
5. Până la încheierea şi semnarea contractului de servicii de audit aceasta ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice
ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Antet ..........................................................
(denumirea/numele ofertant)
Formularul 15

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru produse

Nr.
Crt.

0

Denumirea
produsului

1

Preţul
unitar

Cantitatea

2

Lei

Euro

3

4

Preţul
total
Lei
(col 2x col
3)
5

1
2
....

TOTAL

.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.
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Euro
(col 2 x col
4)
6

Taxa pe
valoarea
adăugată
Lei
7

ANTET ..............................................
(denumirea/numele ofertant)
Formularul 16

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian - str. Mendeleev, nr. 36-38, cod
postal: 010366, Sector 1, Bucureşti, România
Referitor la procedura de achiziţie publică prin procedura de licitaţie deschisă cu
alegerea ofertei câştigătoare cu preţul cel mai mic organizată pentru atribuirea contractului
de achiziţionarea serviciilor de: ......................: cod CPV ....................., vă adresăm
următoarea solicitare de clarificări cu privire la:
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de
vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

S.C.____________________
___________________________
(adresa)
………………………………………
(semnatura autorizată)
L.S.
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