Nr. înreg. _______________ / _____________

DOCUMENTAŢIE DE ACHIZIŢIE PENTRU:

CU PRIVIRE LA ACHIZIŢIA SERVICIILOR DE CURIERAT
(Cod CPV: 64120000-3)

prin PROCEDURA DE CERCETARE A PIEŢEI

ÎNTOCMIT,
Expert achiziţii
Carmen Ştefan
.....................................

MANAGER PROIECT,
Ginu Toma
.....................................

APROBAT,
Preşedinte CSN Meridian
Ion POPESCU
………………..……

ÎN CADRUL PROIECTULUI
“Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”

I. FIŞA DE DATE
ANUNŢ:
Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile
generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a
acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt condiţiile proprii de
vânzare ale ofertantului. Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu atenţie
Documentaţia de Atribuire şi să pregătească oferta conform tuturor
instrucţiunilor, formularelor, prevederilor contractuale şi specificaţiilor
tehnice conţinute în această Documentaţie. Eşecul de a depune o ofertă care
să nu conţină toate informaţiile cerute în termenul prevăzut va duce la
respingerea ofertei. Nu se va ţine cont de nici o exprimare a unei rezerve în
ofertă cu privire la Documentaţia de Atribuire. Orice exprimare a unei astfel de
rezerve poate duce la respingerea imediată a ofertei, fără a se efectua
evaluarea acesteia. Nici un cost suportat de operatorul economic pentru
pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi
suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul
procedurii.
DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PRIVIND ACHIZIŢIA „Servicii de
curierat” necesare pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU ID
„Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în Romania”
Achizitor:
Titlul proiectului POS DRU
Nr. Contractului de finantare
Calitatea achizitorului în
cadrul proiectului

Confederaţia Sindicală Naţională Meridian
Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în
România
POSDRU/93/3.3/S/64204
Beneficiar

1. INFORMAŢII GENERALE
Formularele prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire trebuie completate în
mod corespunzător. Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie
semnate şi ştampilate, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile
autorizate.
1.1 ACHIZITOR
Denumire: CONFEDERAŢIA SINDICALĂ NAŢIONALĂ MERIDIAN BUCUREŞTI
Adresa: STR. D.I. MENDELEEV NR. 36-38, SECTOR 1
Localitate: BUCUREŞTI
Cod poştal: 010366
Ţara: România
Cod înregistrare fiscala: 7556055
Telefon: 021.212.56.23
Fax: 021.316.80.17
Persoană de contact: Carmen Ştefan
E-mail: csnmeridian@csnmeridian.ro
Adresa/ele de internet: www.csnmeridian.ro
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1.2. CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
DATA
ORA*
Data de publicare a anunţului pe
Nu este
07.06.2011
internet
cazul
Termen limită de solicitare a
10.06.2011
09:00
clarificărilor din partea Ofertanţilor
Termen limită de transmitere a
10.06.2011
17:00
clarificărilor de către achizitor
Termen limită de depunere a
14.06.2011
10:00
ofertelor
Data şedinţei de deschidere a
14.06.2011
14:00
ofertelor
Data finalizării evaluării ofertelor
15.06.2011
14:00
Informarea ofertanţilor cu privire la
rezultatul procedurii de atribuire

15.06.2011

17:00

Termen limită pentru depunerea
contestaţiilor

21.06.2011

09:00

Termen limită pentru răspuns la
contestaţii

21.06.2011

17:00

LOCAŢIA
www.csnmeridian.ro
Sediul achizitorului
Sediul achizitorului
Sediul achizitorului
Sediul achizitorului
Sediul achizitorului
Comunicare prin fax la
datele contact înscrise
în documentaţia de
participare
Sediul achizitorului
Comunicare prin fax la
datele contact înscrise
în documentaţia de
participare
Sediul achizitorului

Semnarea contractului de achiziţie
22.06.2011
14:00
* Toate orele se referă la ora României
Potenţialii ofertanţi au obligaţia de a urmări site-ul www.csnmeridian.ro. până la data
de deschidere a ofertelor.

1.3. INFORMAŢII ŞI CLARIFICĂRI
Informaţii şi/sau
 La FAX: 021 212.56.23 / 021 316.80.17 (între orele 8.00 – 15.00
clarificări pot fi
de luni până vineri);
obţinute:
Solicitarea de clarificări va avea menţionat:
 Numele proiectului,
 Codul de referinţă al procedurii de selecţie pentru proiectul
respectiv,
 Numele persoanei/persoanelor de contact indicată în secţiunea
1.1 a Fişei de date şi în invitaţia de participare.
 Numele ofertantului.
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: conform punct 1.2.
Solicitarile de clarificari se vor înainta urmând modelul din Formularul 12 – Solicitare de
clarificări. Toate clarificarile aferente proiectului vor fi postate la adresa de internet
www.csnmeridian.ro.
Orice operator economic care încearcă să stabilească întâlniri individuale cu
beneficiarul în legătură cu acest proiect pe perioada procedurii de atribuirea
contractului poate fi exclus din procedură.
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1.4.INSTITUŢIA RESPONSABILĂ PENTRU SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR
Competenţa soluţionării eventualelor contestaţii depuse de către operatorii economici
revine Beneficiarului în temeiul şi conform cu Instrucţiunea 26/2010 a AMPOSTRU.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. DESCRIERE
2.1.1. Denumire contract:
Titlu: „Servicii de curierat” necesare pentru implementarea activităţilor proiectului
POSDRU ID „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”
2. 1.2. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări □
(b) Produse □
(c) Servicii □
Execuţie
□
Cumpărare □
Categoria serviciului 2A □
Proiectare şi execuţie □
Leasing □
2B □
Realizare prin orice mijloace
Închiriere □
corespunzătoare cerinţelor
Cumpărare în rate □
specificate de autoritatea
contractantă □
Principala locaţie a lucrării
Principalul loc de livrare
Principalul loc de prestare:
Bucuresti, Suceava, Focşani,
Ploieşti, Craiova, Timişoara,
Baia Mare, Braşov.
COD CPV: 64120000-3.
2.1.3. Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie: □
Încheierea unui acord-cadru: □
2.1.4. Durata contractului de achiziţie: de la data semnării acestuia de către ambele părţi până
la 30.11.2013.
2.1.5. Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul)
Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□
Acordul-cadru cu
nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul-cadru vizat
un singur operator □
Durata acordului-cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru da □ nu □
Dacă DA, _________(se fac precizări suplimentare referitoare la modul de desfăşurare a
reluării competiţiei între semnatarii unui acord-cadru)
2.1.6. Divizare pe loturi: da □ nu □
Ofertele se depun pe: un singur lot □
unul sau mai multe □
toate loturile □
Alte informaţii referitoare la loturi: Nu se aplică.
2.1.7. Ofertele alternative sunt acceptate:
da □ nu □
2.2. DESCRIEREA CONTRACTULUI
2.2.1 „Servicii de curierat”. Nu se acceptă oferte care nu sunt pe întreaga cantitate şi pentru
toate tipurile de produse solicitate prin Caietul de sarcini.
Serviciile /Produsele vor fi însoţite de toate /facilităţile /dotările /accesoriile necesare
funcţionării lor chiar dacă prin caietul de sarcini s-a omis solicitarea lor explicită.
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2.2.2. Opţiuni
DA 
NU □
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:
Opţiunea de prelungire a duratei contractului
Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a prelungi durata contractului şi/sau rezilia contractul,
conform condiţiilor contractuale.
2.3 CLAUZE SPECIFICE CONTRACTULUI
1.1. Contract rezervat
1.2. Clauze contractuale obligatorii
- condiţia de prestare: la sediile beneficiarului (Bucureşti, Suceava,
Focşani, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Baia Mare, Braşov) sau din
oricare locaţie precizată de achizitor, respectând în totalitate ”Graficul
de prestare” conform caietului de sarcini.
- termen de plată: 30 zile calendaristice de la data înregistrării facturii
la beneficiar.
2.4 VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI
Valoare totală estimată fără TVA

DA 

NU 

DA 

NU 

28.400 LEI

3. PROCEDURA DE ATRIBUIRE
3.1. PROCEDURA DE ATRIBUIRE SELECTATĂ
Procedura de prospectare a pieţei

Conform Anexei 1 a Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU.

3.2. LEGISLAŢIA APLICATĂ
Instrucţiunea nr. 26 a AMPOSDRU.
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/instr_26_2010_anexa1.pdf
 Pentru situaţiile neacoperite de prezenta Documentaţie de Atribuire se aplică legislaţia în
vigoare a României.
4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Limba de redactare a Limba de redactare a ofertei este Limba Română.
ofertei
În cadrul ofertei, literatura tehnică aferentă produselor oferite poate
fi şi în limba engleză (manualele de utilizare trebuie să fie în limba
română).
4.2. Moneda în care este
exprimat preţul
LEI
contractului
4.3. Perioada de
Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 zile.
valabilitate a ofertei
Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât aceasta va
fi respinsă.
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Propunerea tehnică: va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt
îndeplinite în totalitate cerinţele Caietului de sarcini.
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant
a tuturor cerinţelor /obligaţiilor prevăzute în Caietul de sarcini.
Propunerea tehnică constă în:
1. O descriere detaliată a bunurilor oferite în conformitate cu
Caietul de Sarcini, incluzând toate documentele de suport pentru
fiecare articol, precum literatura tehnică.
2. Anexa 1- Specificaţii tehnice.
3. A se completa Formularul 11 – conformitate cu specificaţiile
tehnice ale caietului de sarcini.
ATENŢIE: Serviciile prestate trebuie să respecte fiecare
cerinţă a specificaţiilor tehnice.
4.5. Conţinutul
Propunerea financiară va conţine:
propunerii financiare
a) Formularul 3 (Formularul de Ofertă).
b) OFERTA FINANCIARĂ: Anexa 2 - Centralizator preţuri
unitare
 Propunerea financiară va fi calculată în LEI.
 Propunerea financiară trebuie să fie fermă şi conformă cu Caietul
de sarcini.
 Echivalentul în euro al valorii exprimate în lei a propunerii
financiare este cel calculat de Banca Naţională a României la
data de 17.01.2011.
 Plăţile se vor face în lei conform prevederilor legale în vigoare.
Nici o plată nu va fi făcută pentru articolele pentru care nu s-a
pus preţ unitar. Aceste articole vor fi acoperite de valoarea
totală a ofertei financiare, livrarea acestora fiind obligatorie.
4.6. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
4.4. Conţinutul
propunerii tehnice
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4.6.1. Condiţii
generale

4.6.2. Mod efectiv de
prezentare a ofertei

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor 14.06.2011, ora 14.00, sediul
central al CONFEDERAŢIEI SINDICALE NAŢIONALE MERIDIAN,
Strada D.I. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, Bucureşti, Etajul 1 – Sala de
şedinţă.
Ofertele trebuie depuse până la termenul limită specificat în Invitaţia
de Participare şi anume 14.06.2011, ora 10.00:
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (serviciu poştal)
către Beneficiar;
SAU livrate personal la sediul beneficiarului, pe baza unei Scrisori de
înaintare - completată conform Formularului 1 - Scrisoare de înaintare
semnată şi datată.
Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele menţionate anterior sau la
o altă adresă nu vor fi luate în considerare.
Oferta va fi însoţită de următoarele documente:
1) Scrisoarea de înaintare (Formularul 1);
3) Împuternicire de participare la şedinţa de deschidere (Formularul 2
– Împuternicire) împreună cu o copie după Cartea de Identitate a
persoanei care reprezintă ofertantul;
Numărul de participanţi din partea aceluiaşi ofertant nu poate fi mai mare
de doi.
Ofertantul trebuie să prezinte oferta într-un exemplar ORIGINAL şi o
COPIE.
Fiecare exemplar al ofertei va trebui să conţină:
1. documente de calificare şi selecţie– 1 plic original + 1 plic copie.
2. propunerea tehnică - 1 plic original + 1 plic copie.
3. propunerea financiară - 1 plic original + 1 plic copie.
Întreaga ofertă va fi:
- semnată şi ştampilată pe fiecare pagină şi numerotată crescător
de la prima până la ultima pagină.
În eventualitatea unei neconcordanţe între original şi copii, va prevala
originalul. În cazul unor neconcordanţe între varianta pe suport hârtie şi
cea în format electronic, va prevala cea pe suport hârtie (original).
Originalul şi copiile trebuie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi
vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul /reprezentanţii
autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract.
În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în
acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate
conform prevederilor legale.
Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt
valide doar dacă sunt vizate (ştampilate şi semnate la faţa locului) de
către persoana /persoanele autorizată /autorizate să semneze oferta.
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4.6.3. Sigilarea şi
marcarea ofertei

4.6.4. Modificarea şi
retragerea ofertei

4.6.5. Oferte
întârziate
4.6.6. Costul asociat
elaborării şi
prezentării ofertei
4.6.7. Deschiderea
ofertelor

Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi fiecare copie în plicuri/ pachete
separate, marcând corespunzator plicurile/pachetele “ORIGINAL” şi
“COPIE”.
Plicurile/pachetele se vor introduce într-un colet exterior, închis
corespunzător şi netransparent.
Pe coletul exterior se vor scrie următoarele informaţii:
a) adresa unde trebuie depuse ofertele: CONFEDERAŢIA SINDICALĂ
NAŢIONALĂ MERIDIAN cu sediul în Strada D.I. Mendeleev, nr. 3638, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010366, Etajul 1 – Secretariat.
b) Numele proiectului pentru care se depune oferta şi codul de referinţă
al procedurii de selecţie pentru proiectul respectiv ;
c) Numele persoanei de contact indicată în secţiunea 1.1 a Fişei de date
d) Cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a
ofertelor: data 14.06.2011, ora 14.00”;
e) Numele ofertantului.
Separat de plicul cu ofertă, se vor depune documentele de înscriere
la procedură, în original, în plic nesigilat.
Beneficiarul nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în care
documentele de participare la licitaţie nu sunt intacte, sigilate sau plicul
exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus.
Pentru a putea participa la procedură în calitate de spectatori,
persoanele doritoare vor depune o cerere în acest sens, la sediul
organizatorului, până la data şi ora deschiderii ofertelor.
Preşedintele comisiei are dreptul, să dispună evacuarea din sală a
participanţilor, a însoţitorilor acestora sau a spectatorilor, care prin
comportamentul lor împiedică buna desfăşurare a procedurii.
Ofertanţii îşi pot modifica sau retrage ofertele prin transmiterea către
beneficiar a unei înştiinţări scrise înainte de termenul limită de
depunere a ofertelor 14.06.2011, ora 10:00. După termenul limită de
depunere a ofertelor nu se poate modifica sau retrage nici o ofertă.
Orice astfel de notificare de modificare sau retragere trebuie să fie
elaborată şi depusă în conformitate cu cerinţele din prezenta Fişă de
date.
Pe plicul exterior (şi pe plicul interior, după caz), trebuie să se scrie
'Modificare”/”Retragere”.
Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a beneficiarului decat
cea stabilită în anunţul de participare ori care este primită de către
beneficiar după expirarea datei limită pentru depunere se returnează
nedeschisă.
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii şi prezentării
ofertei sale, precum şi documentelor care o însoţesc, iar benefciarul nu
va fi responsabil sau răspunzător pentru costurile respective.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 14.06.2011, ora 14:00, la
sediul beneficiarului - CONFEDERAŢIA SINDICALĂ NAŢIONALĂ
MERIDIAN cu sediul în Strada D.I. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1,
Bucureşti, cod poştal 010366, Etajul 1 – Sala de Şedinţă.
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4.7. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
4.7.1. Preţul cel mai scăzut
□
4.7.2. Cea mai avantajoasă ofertă economică □
Factor de evaluare Pondere Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare. Algoritm
de calcul
1. Preţul ofertei fără
100%
Punctaj financiar = (pret minim X ponderea factorului de
TVA
evaluare “preţul ofertei”/preţ ofertat, în care:
Pret minim este preţul cel mai scăzut din ofertele considerate
admisibile şi conforme din punct de vedere tehnic.
Preţ ofertă este preţul ofertei evaluate.
5. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
Participarea la procedură este permisă tuturor operatorilor
Participarea la procedură
economici.
5.1. SITUAŢIA PERSONALĂ A OFERTANTULUI
ATENŢIE: Încadrarea în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 180, art.181 şi art.
691 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, atrage
excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele
şi formularele menţionate mai jos.
În cazul în care persoana care semnează declaraţiile/formulare solicitate nu este reprezentantul
legal al operatorului economic (lider, asociat, subcontractor), se va ataşa o împuternicire pentru
acesta.
Neprezentarea documentelor de calificare şi a specificaţiilor tehnice în conformitate cu
solicitările cuprinse în caietul de sarcini şi cele enumerate mai jos, atrage după sine
descalificarea ofertantului, fără să fie posibilă completarea ulterioară a respectivelor
documente.
Cerinţe obligatorii:
Operatorul economic (lider, asociat) trebuie să completeze
5.1.1. Declaraţie privind situaţia
Formularul 5. Ofertantul nu se încadrează în situaţiile
personală a operatorului
economic
enumerate la art. 180 şi 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu
Solicitat  Nesolicitat □
modificările şi completările ulterioare.
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este
stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor
prevăzute mai sus (declaraţie privind situaţia personală a
operatorului economic), sau respectivele documente nu
vizează toate situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181,
beneficiarul acceptă o declaraţie pe propria răspundere
sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale
referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie
autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi
administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale
care are competenţe în acest sens.
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Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) trebuie
să completeze:
Formularul 6 – Declaraţie privind calitatea de participant
la procedură.
1. Certificat constatator eliberat de Ministerul Justiţiei –
5.1.3. Documente constatatoare
privind îndeplinirea cerinţelor de
Oficiul Registrului Comerţului sau echivalent din care să
la punctul 5.1.1
rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate
Solicitat

/administratori sau copie conform cu originalul;
Nesolicitat □
2. Copia (semnată şi ştampilată pentru conformitatea cu
originalul) certificatului de înregistrare emis de Oficiul
Registrului Comertului de pe lângă Camera de Comerţ
naţională sau teritorială – pentru persoane fizice / juridice
române;
3. Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de
administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe
raza căreia societatea îşi are sediul social privind plata
obligaţiilor la bugetul de stat sau echivalent. Certificatul
trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor sau copie
conform cu originalul;
4. Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale,
valabil la data deschiderii ofertelor sau copie conform cu
originalul.
5.1.4. Fişa de informaţii generale, Operatorul economic (lider, asociat) trebuie să
conform Formularului 7.
completeze Formularul 7 – Fişa de informaţii generale.
Fişa de informaţii generale trebuie să cuprindă şi declaraţia
privind cifra medie anuală de afaceri pe ultimii trei ani (2008 2010), în măsura în care informaţiile respective sunt
disponibile.
În cazul în care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a
început activitatea comercială la o dată mai recentă
termenului stabilit, acesta va completa Fişa de informaţii
generale cu date despre cifra medie de afaceri
corespunzătoare perioadei de la înfiinţare şi până în 2010.

5.1.2. Declaraţii privind calitatea
de participant la procedura
Solicitat  Nesolicitat □
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ATENŢIE:
Toate certificatele/documentele formularele menţionate mai sus trebuie să fie prezentate în
original sau copie 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 altă naţionalitate decât cea română,
documentele vor fi transmise în limba de origine, însoţite de o traducere legalizată a acestora în
limba română.
Toate documentele vor avea, pe langă semnatură, menţionat în clar numele întreg al persoanei
semnatare.
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 stabilită de lege, nu
vor fi emise cu mai mult de 60 de zile calculate până la data deschiderii ofertelor.
Dacă există incertitudini referitoare la siţuatia unui operator economic, beneficiarul are dreptul să
solicite informaţii direct de la autorităţile competente.
5.2. SITUAŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
Codiţii minime cumulative de calificare din punct de vedere al capacităţii finaciare a
ofertanţilor:
- să nu aibă debite restante la bugetul de stat al asigurărilor sociale şi bugetele locale.
Toate documentele se vor depune în copie, semnate, ştampilate şi cu specificaţia conform
cu originalul.
5.3. CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI/SAU PROFESIONALĂ
Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă sau o candidatură comună, atunci
capacitatea tehnica şi/sau profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor
tuturor membrilor asocierii.
La evaluarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale nu se iau în considerare datele
subcontractanţilor.
Documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în
limba română.
Dacă există incertitudini referitoare la capacitatea tehnică a unui operator economic, beneficiarul
poate solicita informaţii direct de la autorităţile competente.
Valorile vor fi exprimate în EURO la cursul RON/EURO mediu comunicat de Banca Centrală
Europeană pentru anul finalizării proiectului. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia altor
monede decât EURO vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către Banca Centrală
Europeană.
5.3.1. Lista principalelor Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori
livrari în ultimii 3 ani
economici împreună) trebuie să demonstreze experienţă în
Solicitat  Nesolicitat □ prestarea, în ultimii 3 ani (calculaţi de la data limită de depunere a
Formular nr. 8 ofertei), a unul sau mai multe contracte prestate în domeniul
Declaraţie privind lista
furnizării de servicii de curierat.
principalelor livrări
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6. CONDIŢII SPECIFICE
6.1. Informaţii privind
Documente care să susţină cerinţa:
subcontractanţi asociaţi a) Lista cuprinzând asociaţii şi subcontractanţii (Formularul 9
Declaraţie privind lista asociaţilor şi a subcontractanţilor),
completată de liderul Asocierii indiferent dacă are sau nu
Solicitat  Nesolicitat □ 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.
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 in care oferta sa este declarata
castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere
legalizat va fi prezentat beneficiarului, înainte de data semnării
contractului.
d) Fiecare subcontractant va completa cu propriile date
Formularul 6 Declaraţie privind calitatea de participant la
procedură si Formularul 7- Informaţii generale (rubricile 1-11).
6.2. Declaraţie de
Ofertantul va prezenta Formularul 10 – Declaraţie de însuşire a
acceptare a condiţiilor
documentaţiei de atribuire şi de acceptare a condiţiilor
contractuale
contractuale.
Solicitat  Nesolicitat □ In cazul unei asocieri, aceasta declaraţie va fi prezentata de catre
liderul asocierii.
7. CRITERII DE ATRIBUIRE
7.1. Criterii de atribuire
Preţul cel mai scăzut
7.2. Evaluarea
îndeplinirii criteriilor de
Se va face conform cerinţelor prezentei documentaţii de atribuire.
calificare şi selecţie
7.3. Evaluarea
Se va face conform cerinţelor minime din Caietul de sarcini şi a
propunerii tehnice
prezentei documentaţii de atribuire.
7.4. Evaluarea
Orice erori aritmetice vor fi corectate potrivit legislaţiei în vigoare.
propunerii financiare
7.5. Desemnarea ofertei
Oferta care conţine cea mai scăzută propunere financiară
câştigătoare
(excluzând valoarea TVA), conform condiţiei de livrare (la sediul
beneficiarului), dintre cele considerate admise din punct de vedere
al criteriilor de calificare, cât şi din punct de vedere tehnic şi
financiar, va fi desemnată oferta câştigătoare.
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7.6. Informare ofertanţi

Beneficiarul va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării
procedurii de atribuire.
Înainte de încheierea contractului, ofertantul câştigător trebuie să
prezinte contractele încheiate cu subcontractanţii şi/sau acordul de
asociere legalizat (în cazul asocierii), garanţia de bună execuţie şi
Fişa de identificare financiară.

8. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
8.1. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
În condiţiile prevederilor Anexei 1 din cadrul Instructiunii 26 emisă de AMPOSDRU
(http://www.fseromania.ro/images/downdocs/instr_26_2010_anexa1.pdf ) şi a Art. 209 alin (1) din
O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarul îşi rezervă dreptul de
a accepta sau respinge orice ofertă şi/sau să anuleze întreaga procedură de atribuire.
Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a lansa un nou anunţ de participare.
8.2. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
Preţurile (în RON) vor fi ferme pe toată perioada de derulare a contractului
9. SEMNAREA CONTRACTULUI
Beneficiarul, va solicita câştigătorului achiziţiei, dupa caz, pentru documentele depuse „conform
cu originalul” sau „declaraţie pe proprie răspundere”, înainte de încheierea contractului,
prezentarea documentelor în original.
Beneficiarul are dreptul de a încheia contractul de achiziţie, numai după împlinirea termenului
prevăzut la art. 205 din OUG 34/2006 modificată şi completată, calculat începând de la data
transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii.
Anunţul de atribuire / rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică, va fi publicat la adresa de internet: www.csnmeridian.ro .
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II. CAIETUL DE SARCINI
CAP.I. OBIECTIVELE CONTRACTULUI
Contractul de achiziţie este realizat în vederea furnizării serviciilor de organizare a
evenimentelor proiectului pentru primul an de implementare. Obiectivele generale ale
proiectului „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”, finanţat din
Fondul Social European prin AMPOSDRU, sunt:








Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a celor două organizaţii sindicale partenere
şi intensificarea contribuţiei acestora la nivel local, regional şi naţional;
Colaborarea cu alţi parteneri sociali din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României,
pentru a contribui la îmbunătăţirea calităţii şi a rezultatelor dialogului social şi la
promovarea dezvoltării durabile şi coeziunii sociale la nivel naţional;
Promovarea şi diseminarea de bune practici româneşti şi europene în domeniul
activităţii sindicale, în vederea consolidării dialogului social şi incluziunii pe piaţa muncii a
grupurilor vulnerabile precum şi transformării muncii nedeclarate în ocupare formală;
Implicarea activă şi comună a sindicatelor şi a societăţii civile pentru promovarea
drepturilor în muncă şi a conceptului de muncă decentă;
Dezvoltarea dialogului social, reprezentarea egală a tuturor categoriilor de
lucrători, îmbunătăţirea ratei de participare pe piaţa muncii a populaţiei feminine, precum
şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii, pe fondul crizei economice actuale;
Dezvoltarea capacităţii interne a partenerilor sociali de a promova dezvoltarea
resurselor umane, cu accent pe standarde şi certificare;
Îmbunătăţirea capacităţii de sprijinire a iniţiativelor de dezvoltare a responsabilităţii
civice, prin participarea la dezbateri publice şi facilitarea accesului la informaţii publice;
Cap.II. SCOPUL ACHIZIŢIEI
Scopul acestei achiziţii este predarea prin intermediul unei firme de servicii poştale
şi de curierat, cu confirmare de primire, a plicurilor conţinând documente, invitaţii, facturi,
contracte, notificări, somaţii şi colete conţinând marfă. Media lunară a livrărilor este de 60
plicuri şi 10 colete care nu depăşesc 5 kg, fiecare in parte.
Ridicarea corespondenţei de la sediul achizitorului din Bucureşti şi sediile din ţară
(Ploieşti, Focşani, Suceava, Braşov, Baia Mare, Timişoara, Craiova) sau din oricare
locaţie precizată de achizitor, se va face pe baza borderoului de ridicare a
corespondenţei, ce va stipula numărul de expediţii preluate, gradul de urgenţă, valoarea,
unde este cazul.
În cazul în care un plic nu poate fi predat direct destinatarului din motive obiective
(adresa greşită, adresa incompletă, destinatar mutat) plicul va fi restituit beneficiarului
nedesfăcut, dar se va specifica pe plic motivul returului. Aceste plicuri vor fi restituite
beneficiarului, pe baza unei fişe de retur.
CAP.III. PLATA SERVICIILOR
Plata prestaţiei se face lunar, prin ordin de plată, conform facturilor emise de
prestator pentru luna anterioara, pentru cantităţile efective de unităţi de corespondenţă
predate destinatarilor şi pentru care s-au restituit confirmările de primire completate şi
semnate de destinatar, precum şi a celor returnate beneficiarului din motivele expuse mai
sus.
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Plata facturilor emise de prestator se face prin OP în termen de maxim 30 zile
calendaristice de la primirea facturii. Factura va fi însoţită de o anexa detaliată a
expedierilor din perioada pentru care s-a facturat plata.
Cap.IV. CONDIŢII TEHNICE
Oferta tehnică va cuprinde obligatoriu şi completarea Anexei 1 – specificaţii
tehnice, neîndeplinirea acestei cerinţe va duce la neluarea în considerare a ofertei.
Anexa 1
Nr.
Crt.
1
2
3
4

5

6
7

8
9
10
11

Specificaţii tehnice minime obligatorii
Toate costurile aferente livrărilor tur-retur să fie incluse în
preţul ofertat.
Livrare în Bucureşti: termen de maxim 24 ore pentru
expedierile urgente şi 48 ore pentru expedierile standard
Livrare în ţară: termen de maxim 48 ore pentru expedierile
urgente şi 48-72 ore pentru expedierile standard.
Acoperire în proporţie de 100% a teritoriului României
Să asigure integritatea, valoarea documentelor şi coletelor
expediate din momentul ridicării acestora de la sediile
beneficiarului şi până la predarea acestora la destinantar,
împotriva oricăror riscuri.
Să asigure cu titlu gratuit ambalajele şi documentele de
transport/avize de însoţire la fiecare expediere şi
împachetare.
Servicii de urmărire a expedierilor prin reţeaua ofertantului
Echipa propusă care va sta la dispoziţia achizitorului
pentru furnizarea de informaţii şi suport pentru orice
solicitări
Angajamentul ofertantului ca la fiecare factură emisă
pentru achizitor să ataşeze şi documentele de
transport/avizele de însoţire care au confirmat expedierea
Să asigure infrastructura şi logistica
Să asigure preluarea expediţiei de la sediul achizitorului şi
livrarea expediţiilor primite de la beneficiar de luni până
vineri (09h00-18h30) şi sâmbătă (09h00-14h00).
Predarea corespondenţei se va face pe bază de
semnatură a persoanei care primeşte corespondenţa cu
numele şi prenumele în clar şi ora primirii.
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Specificaţii tehnice ofertate

Oferta financiară va cuprinde obligatoriu şi completarea Anexei 2 centralizator preţuri unitare, neîndeplinirea acestei cerinţe va duce la neluarea în
considerare a ofertei.
Anexa 2
Nr.
Crt.
1
2
3
4

Tip Livrare/
Greutate
Livrare standard
0 – 1000g
Livrare urgentă
0 – 1000g
Ramburs
0 – 1000g
Livrare standard
1 – 5 kg

Nr. Livrări
medii/lună

Nr. Luni

50

30

10

30

3

30

10

30

Preţ unitar ofertat

Buget maxim
alocat

28.400 lei
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III. FORMULARE

 Formular 1: Scrisoare de înaintare
 Formular 2: Împuternicire
 Formular 3: Formular de ofertă
 Formular 5: Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic
 Formular 6: Declaraţie privind calitatea de participant la procedură
 Formular 7: Fişa de informaţii generale
 Formular 8: Experienţă similară - sumar
 Formular 9: Declaraţie privind lista asociaţilor şi subcontractanţilor
 Formular 10: Declaraţie de însuşire a documentaţiei de atribuire şi de acceptar a
condiţiilor contractuale
 Formular 11: Conformitatea cu specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini
 Formular 12: Solicitare de clarificări
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FORMULARUL 1

OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul beneficiarului
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea beneficiarului şi adresa completă)
Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________,
privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru
atribuirea contractului _________________________________________(denumirea
contractului de achiziţie publică),
noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului
economic) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind
garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin
documentaţia de atribuire;
2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un
număr de ________ copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
c) mostre, schiţe după caz.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ___________

Cu stimă,

Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată )
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FORMULARUL 2
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele)

IMPUTERNICIRE

Oferta trebuie sa fie insotita de o imputernicire scrisa, prin care persoana care a
semnat oferta este autorizata sa angajeze operatorul economic in procedura de atribuire
a contractului de achizitie publica. Imputernicirea trebuie sa fie intr-un format juridic, in
conformitate cu formatul tarii in care ofertantul este inregistrat si trebuie sa poarte atat
semnatura celui care imputerniceste cat si semnatura celui imputernicit. O traducere
autorizata in limba romana va insoti orice imputernicire intr-o alta limba.
In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze operatorul
economic, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate de toti reprezentantii
cu drept de semnatura ai partenerilor.

Imputernicirea (imputernicirile) se ataseaza acestui formular.

Numele in Clar:

_____________________________________________________

Semnatura: _____________________________________________________
In calitate de: _____________________________________________________
Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele __________________________
(denumire/nume operator economic)
Data :[ZZ.LL.AAAA]
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FORMULARUL 3
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
FORMULAR DE OFERTĂ
Către : _________________________________
Domnilor,
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 serviciilor), pentru suma de ..................... (suma în litere şi în cifre, precum şi
moneda ofertei), platibilă după recepţia lucrărilor, echivalentul în euro
a…………………………….. , la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
...................... (suma în litere şi în cifre), echivalentul în euro a…………….
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să
prestăm serviciile în graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile,
(durata în litere şi cifre), respectiv până la data de .................. (ziua/luna/anul), şi ea va
rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei
de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această oferta,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";
 nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice
altă ofertă pe care o puteţi primi.
Data .../.../...
. ....................., (semnatura), în calitate de ........................, legal autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)
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FORMULARUL 5
DECLARAŢIE PRIVIND SITUAŢIA PERSONALĂ A OPERATORULUI ECONOMIC
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 si 181 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 beneficiarul 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 nu ma
incadrez in urmatoarele situatii:
a) am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
c) nu 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;
c1) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit sau mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile
contractuale, din motive imputabile, fapt care a produs sau este de natură să producă
grave prejudicii beneficiarilor nostri;
d) 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;
e) prezint informaţii false sau nu prezint informaţiile solicitate de către beneficiar, în
scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca beneficiarul 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:[ZZ.LL.AAAA]
Operator economic,
___________________
(semnătură autorizată)
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FORMULARUL 6
OFERTANTUL............................................... (denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate),
reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ____________, având ca
obiect ______________, la data de .............. (zi/lună/an), organizată de Catre:
____________ particip şi depun ofertă:
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
□ în nume propriu;
□ ca asociat în cadrul asocierii condusa de < numele liderului / noi înşine >.
□ ca subcontractor
2. Confirmam faptul ca nu licitam pentru acelasi contract in nici o alta forma.
3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmam, ca membru in
consortiu/asociere ca toti membrii raspund solidar pentru executia contractului, ca
membrul conducator este autorizat sa oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pe
seama fiecarui membru, este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru
indeplinirea contractului, inclusiv platile si ca toti membrii asocierii se obliga sa ramina in
asociere pe intreaga durata a executiei contactului.
4. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Secţiunii a 8-a - Reguli de evitare a
conflictului de interese din Ordonanţa 34/2006, modificata si completata, si adăugam, in
mod special, ca nu avem nici un potenţial conflict de interese sau alte relaţii
asemănătoare cu ceilalţi candidaţi sau alte părţi implicate in procedura de atribuire in
timpul depunerii ofertei;
5. Subsemnatul declar că: (Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în
anexă.
6. Subsemnatul 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.
7. 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
în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Catre: ____________, cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________, (semnatura şi ştampliă), în calitate de _________,
legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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FORMULARUL 7
OFERTANTUL............................................... (denumirea/numele)
FIŞA DE INFORMAŢII GENERALE
Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate),
reprezentant împuternicit al ................................... <denumirea/numele şi sediul/adresa
candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de
fals în acte publice, că datele prezentate mai jos sunt reale.
TIPUL COMPANIEI:
ONG

DA

(ORGANIZATIE
NONGUVERNAMENTALA)

NU

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumirea / numele
Abreviere
Adresa :
Cod Postal:
Ţara
Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
7. Codul unic TVA*:
8. Locul Înregistrării:
9. Data Înregistrării:
10. Numărul de Înregistrare:
11. Obiectul de activitate, pe domenii:
12. Cifra de afaceri si profit pe ultimii 3 ani: (doar pentru ofertant / membrii in asociere)

Anul

Cifra de afaceri
anuala
la 31 decembrie
(RON)

Profit anual la
31 decembrie
(RON)

Cifra de afaceri
anuala
la 31 decembrie
(echivalent euro)

Profit anual la
31 decembrie
(echivalent
euro)

1. 2008
2. 2009
3. 2010
Media:
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), în calitate de
_____________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
__________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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FORMULARUL 8
OFERTANTUL............................................................ (denumirea/numele)
EXPERIENTA SIMILARA – SUMAR
Operator economic
. ....................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI DE PRODUSE ÎN
ULTIMII 3 ANI
Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
............................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate 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
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 beneficiarului) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în
legătură cu activitatea noastră.
Nr.
Obiectul
Codul Denumirea
Calitatea
Preţul total Procent Cantitatea Perioada
Crt. contractului CPV
/numele
prestatorului
al
îndeplinit
(U.M.)
de
beneficiarului
contractului
de
derulare
/clientului
prestator
Adresa
%
1
2
....
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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FORMULARUL 9
Ofertant . ................................

<denumirea/numele>

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA ASOCIATILOR SI A SUBCONTRACTORILOR si
PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITEDE ACESTIA
Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate)),
reprezentant împuternicit al ................................... <denumirea/numele şi sediul/adresa
candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 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
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 beneficiarului> cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în
legătură cu activitatea noastră.
Nume entitate
% din
Acord
Activitati Valoarea
legala
valoarea
asociat/subcontract
din
aproxim
Adresa
(asociat sau
contractul
or cu specimen
contract
atva
subcontractor)
ui
semnatura
Liderul asociatiei
Asociat 1
Asociat 2
Subcontractor 1
Se va include in acest tabel o lista a activitatilor si valoarea lor corespunzatoare pentru
fiecare asociat si pentru care se propune utilizarea subcontractorilor, impreuna cu
numele si adresele subcontractorilor propusi.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de
__________________,
legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele _______ (denumire/nume operator
economic)

Pagina 25 din 35

FORMULARUL 10
OFERTANTUL............................................... (denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE ÎNSUŞIRE A DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE ŞI
ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate),
reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa
candidatului/ofertantului), in nume propriu si in numele asocierii declar ca ne însuşim în
totalitate prevederile documentaţiei de atribuire şi sunt de acord cu toate prevederile
Contractului publicat in cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm
toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia, iar oferta şi documentaţia de calificare
depusă de noi respectă întru totul cerinţele dumneavoastră.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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FORMULARUL 11
OFERTANTUL.......................................... (denumirea/numele)

CONFORMITATEA CU SPECIFICAŢIILE TEHNICE ALE CAIETULUI DE SARCINI
Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate),
reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar ca bunurile ce urmeaza sa le executam/livram/instalam
vor respecta intru-totul Caietul de Sarcini si prevederile Contractului.
Si
Prin prezenta luam la cunostinta ca orice deviere a ofertei noastre de la Caietul de
Sarcini, indiferent de motive, nu trebuie acceptata de catre beneficiar.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampilă), in calitate de
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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FORMULARUL 12
Denumire beneficiarului
Nr. ________ / _____
SOLICITARE DE CLARIFICĂRI
Către,

S.C. ___________________________________
(denumire ofertant)

Referitor la oferta dumneavoastră depusă în cadrul procedurii
de......................(tip
procedură)
pentru
atribuirea
contractului
de
achiziţie
publică/încheierea acordului-cadru ………. (obiectul contractului/acordului-cadru), Cod
CPV ................... , vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:
1. …………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi răspunsul dumneavoastră
până la data de ...............

Cu consideraţie,
Preşedintele comisiei de evaluare,
……………………………….
(nume şi semnătura)
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IV. MODEL CONTRACT
PRESTĂRI SERVICII DE CURIERAT
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Contract de prestare servicii de curierat
nr. _ _ _ _ _ _ data _ _ / _ _ / _ _ _ _ .
Părţile contractante
Urmare a procedurii competitive realizată conform Intrucţiunii 26/2010 a Autorităţii de
Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, s-a
încheiat prezentul contract de prestare de servicii,
Între:
CONFEDERAŢIA SINDICALĂ NAŢIONALĂ MERIDIAN înregistrată în Registrul Special
Federaţii – Secţiunea 1 la poziţia nr. 38/12.12.2000, cod de înregistrare fiscală 7556055,
cu sediul în localitatea Bucureşti, str. D.I. Mendeleev, nr. 36-38, tel.: 0212.12.56.23, fax.:
0212.12.56.23, poştă electronică: csnmeridian@csnmeridian.ro , cont bancar deschis la
Raiffeisen Bank Agenţia Piaţa Amzei, IBAN: RO34 RZBR 0000 0600 1301 0876, prin
reprezentant legal Preşedinte - Ion POPESCU, în calitate de achizitor, pe de o parte,
Şi
SC ....................., înregistrată la Registrului comerţului sub numărul ............................, cu
sediul social în ...................................., telefon/fax: ..........................., cod de înregistrare
fiscală ......................., cont bancar deschis la ......................, IBAN:
..................................., reprezentată prin dna. ..................., având funcţia de
......................, în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definitii legale aplicabile contractului:
2.1. – În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
Contract – prezentul contract şi toate anexele sale;
achizitor şi prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
preţul contractului – preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin
contract;
servicii – activităţi a căror prestare face obiectul prezentului contract,
……………………………………necesare desfăşurării şi implementării proiectului cu ID:
64204 “Impreună pentru dezvoltarea dialogului social în România” şi pe care prestatorul
are obligaţia de a le furniza conform contractului;
plic – marfa ce nu depaseste 500 grame si care se poate ambala intr-un plic
colet – marfa care depaseste 500 gr.
restituire documente– documente care nu depasesc 500 gr.
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 enuntiativă.
zi – zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1. – Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă
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nu se specifică în mod diferit în conţinutul vreunei clauze din prezentul contract.
4. Obiectul şi valoarea contractului
4.1. – Prestatorul se obligă să presteze ...................aferente necesare pentru
implementarea proiectului cu ID: 64204 “Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în
România”, în perioada/perioadele stabilite în fişa tehnică şi caietul de sarcini al procedurii
de achiziţie, precum şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a solicita prestatorului schimbarea locaţiilor pentru
sediile centrelor regionale la o altă locaţie corespunzătoare obiectivelor proiectului cu
ID:64204.
4.3. – Achizitorul se obligă să plătească prestatorului contravaloarea serviciilor prestate
pentru îndeplinirea contractului de ..........................aferente necesare desfăşurării fiecărei
activităţi în vederea implementării proiectului cu ID: 64204 “Împreună pentru dezvoltarea
dialogului social în Romănia”
4.4. – Valoarea contractului, respectiv preţul serviciilor ce fac obiectul prezentului
contract, plătibil prestatorului, este de ................. fără TVA, conform cu prevederile din
Oferta Financiară.
5. Durata contractului
5.1. – Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil până la
data de 30.11.2013.
6. Documentele contractului
6.1. – Documentele contractului care fac parte integrantă din acesta sunt :
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de activităţi, conform anexei din documentaţia de atribuire a contractului;
d) garanţia de bună execuţie conform pct. 4.4. din caietul de sarcini;
e) documente pentru decontarea serviciilor conform instrucţiunilor AMPOSDRU (ex.
Procese-verbale de recepţie a echipamentelor aferente serviciilor de internet, telefonie şi
transmisie date, facturi fiscale, etc);
7. Facturarea şi modalităţi de Plată
Plata prestaţiei se face prin ordin de plată, conform facturilor emise de prestator, pentru
cantităţile efective de unităţi de corespondenţă predate destinatarilor şi pentru care s-au
restituit confirmările de primire completate şi semnate de destinatar, precum şi a celor
returnate beneficiarului din motivele expuse mai sus.
7.1. Facturarea serviciilor prestate de către prestator se va face în termen de ......... zile
de la închiderea lunii de furnizare a serviciilor. Se va emite câte o factură pentru fiecare
cod CPV în parte (......................) aşa cum au fost înscrise în caietul de sarcini.
7.2. Plata serviciilor prestate de prestator se va efectua în termen de maxim 30 de zile
calendaristice de la data emiterii facturii.
7.3. Fiecare factură fiscală va fi însoţită de detalierea serviciilor facturate care să ateste
executarea acestora, conform cu prevederile Cap.III.
7.4. Plata preţului contractului se va face astfel: din bugetul proiectului cu ID: 64204 în
limitele efective ale finanţării sale, iar în cazul în care Achizitorul va solicita activarea de
servicii adiţionale celor prevăzute în prezentul Contract sau va efectua trafic suplimentar
din utilizarea serviciilor peste limitele bugetului proiectului cu ID: 64204, Achizitorul va
achita contravaloarea serviciilor din bugetul propriu.
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8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1. – Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
8.2. – (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.
(2) Orice reclamaţie din partea achizitorului privind executarea necorespunzătoare
a vreunuia dintre serviciile contractate se va face în scris, la momentul constatării.
Prestatorul va lua măsuri imediate de remediere.
8.3. – Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de activităţi
prezentat în propunerea tehnică.
8.4. – Prestatorul garantează calitatea produselor şi a serviciilor stipulate în obiectul
contractului.
8.5. – Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de activităţi
prezentat în propunerea tehnică.
8.6. – Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor termeni ai prezentului
contract.
ii) 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.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. – Achizitorul se obligă să plătească contravaloarea serviciilor prestate de prestator în
baza prezentului contract, în limitele alocării bugetare.
9.2. – Achizitorul se obligă să plătească către prestator contravaloarea serviciilor prestate
în termenul convenit de la emiterea facturii fiscale de către acesta, conform prevederilor
prezentului contract.
9.3. – Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile calendaristice de la data
emiterii facturii, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul
onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil,
conform graficului de prestare ataşat ofertei tehnice.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. – În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă calculată ca o cotă procentuală din preţul
contractului, respectiv 0,2% pe zi dar nu mai mult de contravaloarea contractului.
Penalităţile se calculează până la data la care prestatorul îşi îndeplineşte obligaţiile.
10.2. – În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile
calendaristice de la data emiterii facturii, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca
penalităţi, o sumă calculată cu o cotă procentuală din plata neefectuată, de 0,2% pe zi de
întârziere dar nu mai mult de contravaloarea facturii restante. Penalităţile se calculează
până la achitarea integrală a datoriei restante.
10.3. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre
părti, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a
pretinde plata de daune-interese.
10.4. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare
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scrisă adresată prestatorului, 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 prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilateral a contractului.
11. Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1. – Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în
termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării acestuia, în cuantum de 10% din valoarea
ofertei câştigătoare, şi va rămâne valabilă pentru toată perioada de derulare a
contractului.
11.2. – Modul de constituire a garanţiei se face prin scrisoare de bună execuţie emisă în
condiţiile legii, de o societate bancară sau de o societate de asigurări, prezentată în
original, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Garanţia de bună execuţie se va
returna de către achizitor numai după încheierea contractului de achiziţie servicii.
11.3. – Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica
acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
11.4. – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 15 zile
calculate de la data la care prestatorul şi-a executat toate obligaţiile ce îi revin în
conformitate cu clauzele prezentului contract.
12. Alte responsabilităţi ale prestatorului
12.1. – (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure
resursele umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură
provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract.
12.2. – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea serviciilor în mod continuu
şi constant în vederea îndeplinirii de către achizitor a graficului de activităţi din proiect.
12.3. - Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
13. Alte responsabilităţi ale achizitorului
13.1. – Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice informaţii pe care
acesta le consideră necesare în vederea realizării obiectului contractului.
14. Recepţie şi verificări
14.1. – Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
14.2. – Verificările vor fi efectuate de către achizitor, prin responsabilul de contract, în
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în
scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.
14.3. – Recepţia serviciilor prestate se va realiza în conformitate cu Anexa “Proces verbal
de recepţie a serviciilor”.
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14.4. – Neîndeplinirea de către prestator a dispoziţiilor art. 8 dă dreptul achizitorului să
refuze la plata serviciile furnizate de prestator.
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
15.1. – (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor odată cu semnarea
de către ambele părţi a contractului de achiziţie.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri
suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord
prelungirea perioadei de prestare a serviciului;
15.2. – În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea
contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita remedierea acestora
in timp util, astfel incat sa nu afecteze buna derulare a proiectului.
15.3. – În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi prestatorului.
16. Ajustarea preţului contractului
16.1. – Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate în propunerea financiară
16.2. – Preţul contractului este ferm şi nu se operează ajustări.
17. Forţa majoră
17.1. – Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2. – Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3. – 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.
17.4. – 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.
17.5. – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
17.6. – 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 pretindă celeilalte dauneinterese.
18. Soluţionarea litigiilor
18.1. – Achizitorul şi prestatorul 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.
18.2. – Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România competente.
19. Limba care guvernează contractul
19.1. – Limba care guvernează contractul este limba română.
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20. Comunicări
20.1. – (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris la sediul părţilor.
(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 telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
20.3. – (1) Persoanele desemnate de părti să primească şi să răspundă de comunicări
sunt:
- din partea achizitorului este desemnat .................. – tel/fax: 021.212.56.23, mobil:
.............., email: ....................... – din partea prestatorului este desemnat ................... –
mobil: ................., fax: ....................., email: ............................
(2) Modificarea persoanelor desemnate pentru comunicarea între părţi precum şi
orice alte dată de contact, se notifică celelilalte părţi în formă scrisă.
21. Legea aplicabilă contractului
22.1. – Contractul se supune legislaţiei din România.
Prezentul contract a fost încheiat azi .............. în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte şi unul pentru arhiva proiectului.
Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN
Reprezentant legal - Preşedinte,

Prestator/furnizor
Reprezentant legal prin,

................................................ Ion POPESCU, ______________
......................., ___________
Manager de Proiect:
Toma Ginu Costel, _______________
Responsabil Financiar în cadrul proiectului:
………………….., _______________
Asistenţa juridică pentru Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN
…. ………………….., _______________
Responsabil de contract:
………………….., _______________
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