Nr. 120.1/01.11.2010
Anunţ website CRI – www.ascri.ro
Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de
servicii pentru promovarea proiectului prin realizarea de materiale publicitare si productia acestora
în cadrul implementării Proiectului ”Calificarea si orientarea profesionala a angajatilor din industria
carnii”, conform contract POSDRU/80/2.3/S/50423.
Data publicării anunţului pe site-ul www.ascri.ro : 01 noiembrie 2010.

Asociatia Centrul Roman de Initiative, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str Neagoe Voda, nr.24-26, bloc
3/2, sc.B, ap.29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1
Bucuresti sub nr .144/18.12.2008, reprezentata prin Presedinte Razvan DARABAN, anunta deschiderea
competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii de realizare grafica materiale promotionale
si productia acestora, cod CPV 22462000-6, prin procedura deschisa a studiului de piata constand in
primirea de oferte ca urmare a anuntului publicitar, reglementata de Instructiunea AMPOSDRU
nr.26/31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin
POSDRU 2007- 2013, pentru atribuirea contractelor de achiziţie de produse, servicii sau lucrari finantate din
FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati
contractante in conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu
indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art.9 lit.c1 din acceasi ordonanta.
Procedura selectata : cercetarea pietei - studiu al pietei, prin publicarea pe pagina proprie de internet a
necesarului de achizitie, in vederea primirii de oferte.
Asociatia este partener cu Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) care este
beneficiar al contractului de finanţare nerambursabilă din FSE prin POSDRU, pentru implementarea
Proiectului cu titlul ”Calificarea si orientarea profesionala a angajatilor din industria carnii”, conform
contractului POSDRU/80/2.3/S/50423.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare : preţul cel mai scăzut.
Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la
numarul de telefon 021 310.08.90, fax 021. 313.09.66. Persoane de contact : Dna Georgeta GHIU, Nicoleta
TANASE, tel : 0769.255.989, e-mail : tanasenicoleta79@yahoo.com.
Operatorii economici interesati pot transmite ofertele de pret la sediul achizitorului din Bucuresti, Sector 1,
Str. Neagoe Voda, nr.24-26, Bloc 3/2, Scara.B, Ap.29.
Pentru orice alte informatii privind atribuirea contractului va rugam sa contactati Asociatia Centrul Roman de
Initiative la sediul indicat mai sus.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor : 08 Noiembrie 2010, ora 12.30.
Termenul de valabilitate a ofertei : 15 zile de la data limita de depunere a ofertei.


Livrarea produselor se va face intr-o singura transa, in baza contractului de prestari servicii/furnizare
perfectat intre partile contractante, in termen de maxim 7 zile de la de la aprobarea textului privind continutul
materialelor de catre Beneficiarul Achizitor.
Plata se face prin ordin de plata, in termen de 30 zile de la emiterea facturii, dupa livrarea si receptia
cantitativa si calitativa a marfii, la sediul achizittorului.
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1.Specificatii tehnice ale produselor solcitate : structura sortimentala, caracteristici, cerinte minime
oblogatorii.
Prezentele specificatii tehnice contin informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de ofertanti
pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare in concordanta cu necesitatile achizitorului.
Cerinţele impuse prin prezentele specificatii sunt minimale. Ofertele care nu respecta cerintele specificatiilor
tehnice sunt declarate neconforme si respinse.
Departajarea ofertelor se va face functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit:
pretul cel mai scazut.
Adresa organizatorului unde se deruleaza procedura de atribuire a contractului, este:
Asociatia centrul Roman de Initiative, in Bucuresti, Sector 1, str Neagoe Voda, nr.24-26, bloc 3/2, sc.B,
ap.29 ; tel 021 310.08.90, fax 021. 313.09.66.
Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau e-mail.
Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta pentru gama de produse descrise mai jos, in cantitatile si cu
caracteristicile precizate. Nu se accepta oferte partiale.
Caracteristi, cantitati :
Nr.
crt
1

2

3

4

5

6
7
8 

Caracteristici tehnice / Cerinte minimale sau
obligatorii

Cantitate/
bucati

Pliante A4, trifold, un big, policromie fata/verso, 150g/mp,
hartie dublu cretat lucios, culori CMYK/CMYK, taiat la finit,
faltuire, ambalare.
Afise A2, 594 mm x 420 mm, policromie fata, 165 -180
g/mp, hartie dublu cretat lucios, culori CMYK, taiere la
finit, ambalare
Mapa A4 cu buzunar, cu 2 biguri, 350g/mp, 345 mm x
490 mm, policromie fata, 1 buzunar aplicat netiparit, hartie
dublu cretat lucios, culori CMYK, lacuire totala o fata,
stantare, formare, amabalare
Block-notes A5, 1 coperta, 100 file identice personalizate,
format deschis 148 x 105 mm, hartie offset satinat 80
g/mp, culori CMYK, taiere la finit, multiplicare file, brosare
cu termoclei
Roll-up print inclus, policromie 80 cm X 200 cm, poliplan ,
culori CMYK, sistem aluminiu, geanta ambalaj material
textil.
Autocolant printat si decupat, 5 cm x 9 cm, hartie lucioasa,
culori CMYK, lacuire totala o fata, stamtare, ambalare,
Banner 4 m x 1 m, poliplan, culori CMYK

10.000

Machetare/dtp,operatiuni de creatie grafica si prepress,
aferenta tuturor produselor

pentru toate produsele
solicitate

100

1000

1000

3

2000
1

Toate produsele vor fi inscriptionate prin respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuala
AMPOSDRU. Ofertantul are obligatia de a consulta Manualul pe site-ul www.fseromania.ro.
Oferta financiara va include pe langa valoarea produsului in sine si operatiunile de creatie grafica,
machetare si prepress.
La realizarea materialelor promotionale, ofertantul va colabora cu beneficiarul pentru realizarea textului
privind continutul materialelor publicitare si va folosi logo-urile indicate in Manualul de identitate vizuala si
sloganul « Investeste in oameni !» precum si referiri la faptul ca Uniunea Europeana asigura cofinantarea
pentru promovarea si realizarea Proiecului POSDRU/80/2.3/S/50423.
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Parametrii calitativi: produsele se vor încadra în categoria de calitate superioara.
Termenul şi modalităţile de livrare: maxim 7 zile de la aprobarea textului privind continutul materialelor de
catre Beneficiarul Achizitor.
Termene de plată : 30 zile de la livrarea si receptia marfii.
Achiziţia se va face pe bază de factura fiscala si/sau contract de achiziţie pentru prestare servicii realizare
grafica materiale promtionale si productia acestora.
Conditii de receptie : la livrare, loco achizitor.
Conditii de livrare : DDP beneficiar.
Modalitatea de plată : plata se va face în RON prin ordin de plata in termen de 30 zile de la emiterea facturii,
dupa receptia marfii.
Presedinte Asociatia CRI,
Razvan DARABAN
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Formular 2
OFERTANTUL
…………………....................................
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Propunere financiara
Către....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, reprezentanţi ai
ofertantului
........................................................................................../
(denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia
menţionată mai sus, să furnizăm .............................................../ (denumirea serviciului), la un tarif
de......................................(.suma
în
litere
şi
cifre)
lei,
reprezentând
......................................................................./ (suma în litere si cifre) euro, la care se adaugă taxa pe
valoarea adăugată în valoare de ...................................../ (suma în litere şi cifre) lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în
conformitate cu graficul de timp stabilit în contract.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de .....................................
(durata în litere şi în cifre) zile, 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 ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
Data ......./......./.......
.................................................... în calitate de...........................…….................. , legal autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele........................................................................................... .
(denumirea/numele ofertantului)
Semnatura,
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Anexa nr. 25- Centralizator de preţuri servicii

..........................................................
(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru servicii
Anexă la ofertă financiara
Nr.
crt

Activitatea
(gama/faza)

Preţul
unitar

Cantitatea

Lei

0

1

2

3

Preţul
total

Euro

4

Lei
(col 2x
col 3)
5

Taxa pe valoarea
adăugată

Euro

Lei

(col 2 x
col 4)
6

7

1
2
....

TOTAL

Data completării ............................
Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată)
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Formular 12A
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, ........................................................................... reprezentant împuternicit al
_____________________________________________________________________
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de
fals în acte publice, ca nu mă aflu în situaţia prevazută 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2007,
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.
Data completării ............................
Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată)
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Formular nr.12 B
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a)......................................................................................................................
[se
înserează
numele
operatorului
economic-persoana
juridică],
în
calitate
de
ofertant/candidat/concurent
la
procedura
de
................................................................................[se
menţionează procedura], pentru achiziţia de ....................................................................................
[se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de
............................................. [se înserează data], organizată de ..................................................... [se
înserează numele autorităţii contractante], declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit.
c) în ultimii 2 mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale şi nu am produs prejudicii beneficiarilor
contractului;
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.
e) nu prezint informaţii false şi sunt de accord sa prezint informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
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 dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţi.

Operator economic,
(semnatura autorizată )
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Anexa nr. 11 - INFORMAŢII GENERALE
Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................
(numărul înmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul
constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru
activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
2._______________________________________________________
8. Principala piaţă a afacerilor :
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

Anul

Cifra de afaceri anuală
(la 31 dec.)
lei

Cifra de afaceri anuală
(la 31 dec.)
echivalent euro

1..............
2.............
3.............
Media anuală :
Operator economic,
(semnătură autorizată)
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Anexa nr. 12 - Declaraţie privind lista principalelor livrări de produse/prestari de servicii în ultimii 3 ani
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI / LIVRĂRI
DE SERVICII / PRODUSE 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.
Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)
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Anexa 1

Nr.
crt.

Obiect
contract

CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/
clientului
Adresa

Calitatea
prestator
ului*)

Preţul total al
contractului

Procent
îndeplinit de
prestator (%)

Perioada de
derulare a
contractului
**)

1

2

3

4

5

6

8

1
2
3

Operator economic,
......................
(semnatură autorizată)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic
sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU/80/2.3/S/50423
Titlul proiectului: ”Calificarea si orientarea profesionala a angajatilor din industria carnii”

