Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 5 ”Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 ” Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: ”Restart pe piata muncii”
Contract POSDRU/125/5.1/S/126862

Nr. CE 8 / 04.06.2014

INTOCMIT

APROBAT,
Manager proiect

Responsabil Financiar, Elena BURCEA

Valentin DIMON

Manager Formare, Ana – Maria DUMITRU

DOCUMENTAŢIE DE ACHIZIŢIE
PAPETARIE
ÎN CADRUL PROIECTULUI
” RESTART PE PIATA MUNCII”

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

INTRODUCERE
BENEFICIAR:
CORPUL EXPERTILOR IN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE SI
DE COEZIUNE EUROPENE
Titlul proiectului POSDRU: RESTART PE PIATA MUNCII
Numărul contractului de finantare : POSDRU/125/5.1/S/126862
Calitatea achizitorului în cadrul proiectului: Beneficiar
Denumirea contractului de achiziţie:




Articole mărunte de birou - Cod CPV 30197000-6
Articole de papetarie si alte articole din hartie – Cod CPV 30199000-0
Accesorii de birou – Cod CPV 30192000-1

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ACHIZITORUL
1.1. Informaţii privind achizitorul


Denumirea achizitorului:

Corpul Expertilor in

Accesarea Fondurilor

Structurale si de Coeziune Europene


Adresa: Str.Tudor Arghezi, nr.26, et.1, ap.16, Sector 1, Bucuresti, Romania



CIF

27197800,

RO21BREL0002000832190100

(cont

prefinantare)

/

RO37BREL0002000832190103 (cont rambursare) – dupa caz, deschis la
Libra Internet Bank


Persoana de contact: Ana Maria DUMITRU



Telefon:

021.315.25.97;

restart.corpulexpertilor@gmail.com

Fax:

0358.816.115;

, Adresă de Internet:

E-mail:
www.cursuri-

accesare-fonduri.eu


Sursele de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit:

programul POSDRU 2007 – 2013.
1.2. a) Termene limită de depunere a ofertelor: 09.06.2014, ora 14.00
b) Adresa unde se primesc ofertele: Ofertele se vor transmite la sediul achizitorului din:
Str.Tudor Arghezi, nr.26, et.1, ap.16, Sector 1, Bucuresti, Romania, sau la adresa de email: restart.corpulexpertilor@gmail.com .
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor, stabilită în
documentatia pentru ofertanti sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi
evaluată de achizitor.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:




Articole mărunte de birou - Cod CPV 30197000-6
Articole de papetarie si alte articole din hartie – Cod CPV 30199000-0
Accesorii de birou – Cod CPV 30192000-1

2.1.2. Achizitia de papetarie se va face prin procedura de cercetare a pietei-studiu al
pietei.

2.1.3. Descrierea produselor / serviciilor / lucrărilor ce vor fi achiziţionate:
Obiectul contractului de livrare de produse este: Achizitie de papetarie in cadrul
proiectului.
Nr.
crt.

Denumire

Um

Cantitate

Pret lei fara
TVA/Um

Total lei fara
TVA

1

Top hartie A4

buc

700

15,32 lei

10.725,31 lei

2

Biblioraft 75 mm

buc

350

4,03 lei

1.411,29 lei

3

Dosar plastic

buc

700

0,81 lei

564,52 lei

set

4

1.209,68 lei

4.838,71 lei

Kit birotica (perforator,
capsator, distrugator
4
documente, aparat
indosariat, scotch, plicuri,
separatoare)
Total lei, fara TVA

17.539,83 lei

2.1.4. Denumire contract şi locul de livrare sau prestare:
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări

□

Execuţie

□ Cumpărare

 Categoria serviciului

Proiectare şi execuţie

□

□

(b) Produse

Leasing

Realizare prin orice mijloace Închiriere
corespunzătoare cerinţelor

Cumpărare în rate

specificate de autoritate
contractantă

□

 (c) Servicii

2A □

□ 2B □
□

□

□□

Principala locaţie a lucrării
______________________
__
Cod CPV/ CPSA
□□□□□□□□/ □□□□□□

Locul de livrare:

Principalul loc de prestare:

CONFORM
CAIETULUI DE
SARCINI
Cod CPV 30197000-6
Cod CPV 30199000-0
Cod CPV 30192000-1

2.1.5. Durata contractului de achiziţie: 90 zile.
3. Informatii detaliate si complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea
ofertei câstigătoare:
Pretul cel mai scăzut



Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

□

Pretul cel mai scazut reprezinta valoarea ofertata pe intregul contract.
4. PREZENTAREA OFERTEI:
4.1. Limba de redactare a ofertei: limba română
4.2. Moneda în care este exprimat preţul contractului: LEI
4.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 de zile
4.4. Modul de prezentare a ofertei:
Oferta se transmite prin posta sau email, pana la data de 09.06.2014, ora 14.00, la
sediul beneficiarului, respectiv restart.corpulexpertilor@gmail.com .
Oferta va contine descrierea tehnică a bunurilor livrate si pretul în lei fără TVA.
Ofertele vor fi depuse până la data de 09.06.2014, ora 14.00.

4.5. Posibilitatea retragerii ofertei: Oferta poate fi retrasă până cel târziu în data de
09.06.2014, ora 14.00.
4.6. Data evaluării ofertelor: 09.06.2014
4.7.Informaţii

referitoare

la

termenele

pentru

livrarea

bunurilor/prestarea

serviciilor/execuţia lucrărilor: conform caietului de sarcini anexat
4.8. Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de
achiziţie şi de soluţionare a contestaţiei: Decizia poate fi contestată printr-o
contestaţie depusă în scris la sediul achizitorului până cel târziu în data de 10.06.2014.
Contestaţia va fi analizată de o comisie de soluţionare a contestaţiilor numită prin
decizie a presedintelui Corpului Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de
Coeziune Europene
4.9. Clauze contractuale obligatorii:
Oferta va conţine descrierea tehnică a bunurilor livrate. Operatorul trebuie să prezinte
Declaraţie de eligibilitate şi Declaraţia prevăzută de art.181 din Legea 34/2006. De
asemenea, operatorul va semna un contract de achiziţie cu achizitorul, precum si
procese verbale de receptie.
Contractul se încheie pentru un preţ care să nu depăşească suma totală de 17.539,83
lei fără TVA.
Preţul contractului va fi stabilit in lei.
4.10. Plata facturii se face în termen de 90 zile, de la semnarea procesului verbal
de receptie, prin ordin de plată.
Valoarea facturii emise pentru produse va fi corespunzătoare ofertei de pret depuse de
catre ofertantul castigator, respectiv numar bucati x valoarea/bucata.
Persoana desemnată pentru desfaşurarea achiziţiei este Ana Maria DUMITRU.

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de
către ofertant propunerea tehnică.

SPECIFICAŢII TEHNICE
Furnizorii vor trebui să oferteze produse care să îndeplinească următoarele specificaţii
tehnice.
Conditii tehnice:
Nr.
crt.

1

Denumire

Top hartie A4

2

Biblioraft 75 mm

2

Dosar

Descriere

Hartie copiator, A4, 80g, 500 coli/top.

Biblioraft A4, plastifiat PP, margine
metalica, 75 mm, confectionat din carton
rigid, plastifiat cu folie de polipropilena (PP)
color. Buzunar pentru etichete, muchie
metalica pentru protejarea colturilor, orificiu
de prindere. Format : A4.Latime cotor : 75
mm
Dosar plastic cu sina, cu gauri, din
polipropilena (PP). In interior cu alonja
pentru indosariere documente. Eticheta
interschimbabila pe cotor.

Um

Cantitate

buc

700

buc

350

buc

700

3

Kit birotica
(perforator,
capsator,
distrugator
documente,
aparat
indosariat,
scotch, plicuri,
separatoare)

Perforator – 1 / set
Capsator - 1 / set
Distrugator documente – 1 / set
Aparat indosariat – 1 / set
Scotch – 25 / set
Plicuri – 400 / set ( plicuri mari A4)
Separatoare - biblioraft 105 x 240 mm,
500/set. Din carton color de 190 gr/mp de
forma dreptunghiulara. Ideale pentru
separarea documentelor in biblioraft.
Dimensiuni: 240 x 105 mm.
Index autoadeziv 8 culori/set - index
plastic transparent color 45 x 12 mm, 8 x
25 buc/set rigla, 8 culori. Folosite ca
indexuri la separarea documentelor.
Dimensiuni: 45 x 12 mm. Numar file/set:
500 (8 x 25)

set

4

Oferta va conţine preţul unitar în lei, fără TVA .
Produsele se vor livra in maxim 5 zile de la incheierea contractului.
Recepţia se va face în prezenţa ambelor părţi şi va fi consemată într-un proces verbal
de recepţie cantitativă semnat de ambele părţi si va însoţi obligatoriu documentele de
plată.
Plata fiecarei facturi se face în termen de 90 zile, de la semnarea procesului verbal de
receptie, prin ordin de plată.

FORMULARE
OPERATOR ECONOMIC
………………………………………….
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul,

___________________________________________________

reprezentant împuternicit al ……………………………………… declar pe propria
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de
fals în acte publice, că nu ne aflăm 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,
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.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe
asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta
candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca
subcontractant în cadrul unei alte oferte.
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.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ................... .
Data completării ..................
Operator economic,
………………………………..
(semnatura autorizată)

DECLARAŢIE
declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr.
34/2006)
Subsemnatul(a)..............................................., reprezentant legal al .......……………,
în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de achiziţie directă pentru
achiziţia de dulapuri de arhivare, organizată de Corpul Expertilor in Accesarea
Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene declar pe proprie răspundere că:


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;



nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre
situaţiile prevăzute la lit. a);



mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor si 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 ............;



în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit sau mi-am îndeplinit în mod defectuos
obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de
natură să producă grave prejudicii beneficiarilor mei;



nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greşeli in materie profesională.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
completării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că 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,

PRESTATOR
.........................................
(denumirea/numele)

Declaratie privind conflictul de interese

Subsemnatul, .................................................................... în calitate de
reprezentant legal al 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 ma aflu in situatiile prevazute la art. 691 din OUG nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii si la art. 14
din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor
aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor publice nationale aferente acestora.
De asemenea, declar ca:
■ nu exista legaturi intre structurile actionariatului ofertantului si Achizitor;
■ nu detinem actiuni in doua societati participante / ofertante la aceasta
achizitie.
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.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu
realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in
declaratii.

......................................
(Data)

...........................................
(Semnătura reprezentantului legal)

Operator economic
________________
(denumirea/numele)

ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................. (denumirea/numele şi
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, urmatoarele


Suntem de acord cu clauzele contractuale prevazute in contractul de servicii
și caietul de sarcini din documentatia de atribuire



Are capacitatea de a oferi si livra papetaria la sediul beneficiarului, conform
caiet sarcini.

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

OFERTĂ FINANCIARĂ
Fata de cererea de oferte pentru PAPETARIE, necesare pentru desfăşurarea
activitatii proiectului “RESTART PE PIATA MUNCII”, postată pe site-ul CORPULUI
EXPERTILOR IN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE SI DE COEZIUNE
EUROPENE in data de 04.06.2014:
1. DATE DE IDENTIFICARE ALE OFERTANTULUI:
A. Denumirea persoanei juridice: ……………………………………………………...
B. Numar inregistrare la Registrul Comertului / Registrul special al instantei:
……………………...............................................................................................
C. Contul bancar: ……………………..deschis la Banca……………………………
D. Cod unic de inregistrare fiscala: ……………………………………......................
E. Telefon/fax/e-mail: …………………………………………………………………..
F. Reprezentant legal………………………………………………………………….
G. Persoana de contact: ………………………………………………………………
H. Sediu social: ………………………………………………………………………….
(Vă rugăm să completati toate câmpurile obligatorii de mai sus!)

2. DATE PRIVIND OFERTA TEHNICĂ
 PAPETARIE (Vă rugam detaliati!)
3. DATE PRIVIND OFERTA FINANCIARĂ
 PAPETARIE (Vă rugam detaliati!)

-

Oferta va conţine atat preţul defalcat/unitar cât şi preţul total final.

Semnatura
……………………
LS

CENTRALIZATOR PRETURI MATERIALE PAPETARIE

Nr.
crt.

Denumire

Um

Cantitate

1

Top hartie A4

buc

700

2

Biblioraft 75
mm

buc

350

2

Dosar

buc

700

3

Kit birotica
(perforator,
capsator,
distrugator
documente,
aparat
indosariat,
scotch, plicuri,
separatoare)

set

4

Semnatura
……………………
LS

Pret
unitar,
fara
TVA

TVA

Pret
total
fara
TVA

TVA
total

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ............................, in calitate de ofertant la

achizitia directa prin

prospectare a pietei – studiu al piete pentru atribuirea contractului de achizitie publica
avand ca obiect "Furnizare papetarie", la data de 04/06/2014, organizata de Corpul
Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene, declar pe
propria raspundere ca:
a)

nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse

de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu
fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara
cu cele anterioare, reglementata prin lege;
b)

nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre

situatiile prevazute la lit. a);
c)

mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de

asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit
pana la data solicitata 09.06.2014;
d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii
si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic
...............................................

Data completarii …………………….

Denumire operator economic
………………………
Date de contact: adresa mail, telefon, adresa postala
Inregistrat la sediul Achizitorului Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor
Structurale si de Coeziune Europene, sub nr. .................../........................

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre: Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune
Europene
Adresa: Bucuresti, Str.Tudor Arghezi, nr.26, et.1, ap.16, Sector 2
Noi ..................................( denumire operator economic) va transmitem alaturat
coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original:
a)

Oferta pentru achizitia directa prin prospectare a pietei – studiu al piete, in

vederea atribuirii contractului de achizitie Furnizare papetarie, desfasurata in cadrul
proiectului “RESTART PE PIATA MUNCII” ID proiect POSDRU/125/5.1/S/126862
Si
b)

Documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Cu stima,
.........................................,
( denumire operator economic)
Reprezentata legal prin ……………………
Data :……………………

