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1.INFORMATII GENERALE
1.1.Achizitor
Denumire: Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Stucturale si de Coeziune
Europene

Adresa: Bucuresti, Str. Tudor Arghezi, nr.26, et.1, ap.16, Sector 2
Persoana de contact:

Tel: 021 / 315 25 97

Ana – Maria DUMITRU

Fax: 0358 / 816 115
E-mail:
restart.corpulexpertilor@gmail.com
Website:
www.cursuri-accesare-fonduri.eu

1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora) 09.06.2014, ora 12.00 la
sediul Achizitorului din: Bucuresti, Str. Tudor Arghezi, nr.26, et.1, ap.16, Sector 2
b) Data, ora si locul deschiderii ofertelor
09.06.2014, ora 12.00la sediul Achizitorului din: Bucuresti, Str. Tudor Arghezi,
nr.26, et.1, ap.16, Sector 2
c) Adresa unde se primesc ofertele:
Ofertele se transmit in plic inchis la urmatoarea adresa: Bucuresti, Str. Tudor
Arghezi, nr.26, et.1, ap.16, Sector 2, pana la data de 09.06.2014, ora 12.00.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită in
documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decat cea indicată mai sus
nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului,
nedeschise.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achizitie
Titlul : Servicii de SSM / PSI / MEDICINA MUNCII
2.1.2. Descrierea serviciilor ce vor fi achiziţionate
Contractul de achiziţie publică are ca obiect prestarea de Servicii de SSM / PSI /
MEDICINA MUNCII în vederea implementării proiectului"RESTART PE PIATA
MUNCII", după cum urmează:
Scopul prezentului contract este achizitia de servicii in domeniul sanatatii si
securitatii in munca pentru personalul angajat de Solicitant / Parteneri in vederea
protejarii stării de sănătate a acestuia si, implicit, a implementarii cu succes a
proiectului mai sus mentionat.
Conform Legii 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă art. 12, angajatorul
are obligatia sa elaboreze sau sa intre in posesia unei evaluari a riscurilor pentru
securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri.
Angajatorull are, de asemenea, obligatia sa evalueze riscurile pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor
sau preparatelor chimice utilizate la amenajarea locurilor de munca.
Prestatorul de servicii medicale in domeniul sanatatii si securitatii in munca are
obligaţia respectării următoarelor acte normative în vigoare:

- HG nr. 1048/2006
Cerintele prezentului Caiet de Sarcini sunt considerate minime si obligatorii. Nu
se accepta niciun fel de deviere de la acesta iar orice oferta care nu respecta cerintele
prezentului Caiet de Sarcini va fi declarata neconforma.
In cadrul contractului de prestari servicii, ofertantul va efectua urmatoarele activitati:
1.Elaborarea unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca
in cadrul Solicitantului / Parteneri.
Evaluarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala reprezinta
etapa de baza in vederea constituirii documentatiei SSM. Evaluarea riscurilor ajuta la
diminuarea posibilitatii de vatamare a lucratorilor si de afectare a mediului ca urmare a
activitatilor legate de munca.
2.Intocmire documentatie de securitate si sanatate in munca solicitata prin
Legea 319/2006 – Dosarul SSM

precum si ale locurilor de munca / posturilor de lucru.
Elaborarea Planului de Prevenire si Protectie pe baza lucrarii de evaluare a factorilor
de risc.
Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire si stabilirea periodicitatii
adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor.
Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul organizatiilor.
Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul SSM ce revin lucratorilor,
corespunzator functiilor exercitate, care se consemnează in fisa postului cu aprobarea
angajatorului.
Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de
lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament
individual de prevenire si protectie, conform HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime
de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca – daca este cazul
Elaborarea decizilor interne de organizare a activitătii de securitate si sanatate in
munca impuse de lege.

3. Instruirea introductiv – generala a angajatilor Achizitorului în domeniul securităţii
şi sănătăţii în munca cu scopul însuşirii cunoştinţelor şi a formarii unor bune deprinderi
in domeniul securitatii şi sănătatii în munca. In cadrul sesiunii de instruire vor fi expuse
urmatoarele probleme:
legislatia de securitate si sanatate în munca;
consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si
sanatate în munca;
riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala specifice unitatii;
masuri la nivelul organizatiei privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor
si evacuarea lucratorilor.
Conţinutul instruirii trebuie sa fie în conformitate cu tematica aprobată de către
angajator si consemnata in instructiunile proprii. Rezultatele instruirii lucratorilor în
domeniul securitatii si sanatatii în munca vor fi consemnate în mod obligatoriu în fisele
de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.
Fisele de instruire individuala vor fi de medicina muncii în urma examenului medical la
angajare.
Serviciile de instruire a angajatilor Achizitorului sus-mentionate vor fi efectuate
de către prestator la sediul Achizitorului după un grafic stabilit de comun acord pe
timpul derulării contractului. Achizitorul va efectua programarea cu acordul Prestatorul
si va urmari efectuarea integrala a instruirii.
Pachetul de servicii de instruire va fi asigurat pentru un numar de minim 10 de
angajati si maxim 60 de angajati.
Valoarea totala a serviciilor se va determina in baza preturilor unitare per
angajat pentru serviciile de instruire a angajatilor Achizitorului declarate prin oferta
financiara – Vezi Formularul 1 din Documentatia de atribuire.

2.1.3. Denumire contract si

locatia lucrării, locul de livrare sau predare

(a) Lucrări

(b) Produse

(c) Servicii

Execuţie
Proiectare şi execuţie
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de achizitor
Principala locaţie a lucrării :
_______________________
_______________________
2.1.4. Durata contractului
de achiziţie

Cumpărare
Leasing
Inchiriere
Cumpărare in rate

Categoria serviciului:
2A X
2B X

-

Contractul intră în vigoare la data semnării lui si este valabil
pana la data de: 31.10.2015

3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Pretul cel mai scazut

X

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
Observaţie: În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii
financiare, acelaşi preţ minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziţie
publică se va solicita respectivilor ofertanţi, pentru departajare, o nouă propunere
financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă
propunere financiară are preţul cel mai scăzut. În situaţia în care egalitatea persistă,
preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre participanţii care au formulat
ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a înscris primul la procedură, desemnându-l
câştigătorul procedurii, cu condiţia încadrării preţului solicitat în valoarea fondurilor
alocate pentru această achiziţie.

4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Limba de redactare a ofertei

Limba romana

4.2. Moneda in care este exprimat Lei
pretul contractului
4.3. Perioada minima de valabilitate a 30 de zile
ofertei
4.4. Modul de prezentare a ofertei

Ofertele se vor prezenta în original, în plic
închis, semnate si stampilate pana la data
de 09.06.2014, ora 12.00 si vor contine
urmatoarele documente:
1. Oferta tehnica trebuie sa respecte
specificatiile tehnice minime din descrierea
obiectului contractului – Formularul E
2. Oferta financiara – va trebui sa includa:
- oferta de pret – Formularul A
Pretul ofertat se va exprima in Lei. Pretul
ofertat nu va include TVA.
Pretul ofertat va fi pretul total pentru
Servicii de consultanta juridica.
Nu sunt acceptate oferte alternative. Nu se
accepta oferte partiale.
3. Documente de calificare:
a. Declaratia de eligibilitate – Formularul
B (art.180 OUG 34/2006)
b. Declaratie privind neincadrarea in
situatiile prevazute la art. 181 din OUG
nr. 34 / 2006 – Formularul C
c. Declaratie privind
interese – Formularul D

conflictul

de

d. Declaratia privind calitatea de
participant la procedura – Formularul H
e. Declaratia privind lista asociatilor si a
subcontractorilor si partea / partile din
contract care sunt indeplinite de acestia
– Formularul I
Plicul va fi insotit de o Scrisoare de
Inaintare – Formularul E

Pe plic se va mentiona:
A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA
09.06.2014,
ora
12.00,
PENTRU
ACHIZITIA
DE
SERVICII
DE
CONSULTANTA JURIDICA, COD CPV
79100000-5 DESFASURATA IN CADRUL
PROIECTULUI
POSDRU/125/5.1/S/126862
4.5.
Posibilitatea
modificarii ofertei

retragerii

sau Ofertantul are dreptul de a-si retrage
oferta, prin solicitare scrisa adresata
achizitorului pana la data deschiderii
ofertelor.
Ofertantul poate modifica continutul ofertei,
pana cel tarziu cu o zi inainte de data
stabilita pentru depunerea ofertelor, prin
solicitare scrisa adresata achizitorului in
vederea modificarii ofertei.
Se considera oferta intarziata, oferta
depusa la alta adresa decat cea indicata
in invitatia de participare si in documentatia
pentru ofertanti ori este primita de achizitor
dupa expirarea datei limita de depunere.

4.6. Informatii referitoare la termenele Serviciile se vor livra pe baza contractului
pentru prestarea serviciilor
de prestari servicii.
4.7. Modalitati de contestare a deciziei
achizitorului de atribuire a contractului
de achizitie si de solutionare a
contestatiei

Contestatiile impotriva deciziei achizitorului
de atribuire a contractului de achizitie se
depun in termen de 24 de ore de la
primirea
instiintarilor
privind
oferta
castigatoare, la adresa: Bucuresti, Str.
Tudor Arghezi, nr..26, et.1, ap.16, Sector 2
sau la fax : 0358 / 816 115.
Contestatiile vor fi solutionate de comisia
de evaluare a ofertelor numita prin decizie.
Contestatiile se vor solutiona in termen de
24 de ore lucratoare de la primirea
contestatiei.

4.8. Clauzele contractuale obligatorii, Pretul contractului de achizitie nu se va
inclusiv conditiile de actualizare / actualiza / modifica pe perioada de
derulare a contractului.
modificare a pretului contractului de

Plata se va face in lei din contul de proiect
al beneficiarului in contul prestatorului in
termen de 60 de zile de la emiterea de
catre furnizor a facturii fiscale

achizitie

5.

DESCRIEREA
TEHNICE)

OBIECTULUI

I.

Prezentarea proiectului

CONTRACTULUI (SPECIFICATIILE

Proiectul POSDRU/125/5.1/S/126862 ”RESTART PE PIATA MUNCII” este
implementat de către Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de
Coeziune Europene in parteneriat cu Societatea Nationala a Apelor Minerale S.A,
Centrul de Formare Profesionala, Orientare, Consiliere si Plasare a Fortei de Munca
”Formatemp” si Ministerul Muncii.
Obiectivul general al proiectului consta in cresterea ratei de ocupare și
reducerea somajului de lunga durata in randul tinerilor din regiunile de dezvoltare.
Obiective specifice:
OS 1) Reducerea somajului in regiunile in regiunile Sud - Muntenia, Sud - Est,
Regiunea Bucuresti – Ilfov, Regiunea Sud - Vest prin furnizarea de informare,
consiliere profesionala pentru un numar de 700 de persoane din grupul tinta.
OS2) Imbunatatirea capacitatii de ocupare a 650 someri sau persoane in
cautarea unui loc de munca prin participarea la programe integrate de consiliere
profesionala, formare, mediere si plasare.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI. DESCRIEREA SERVICIILOR
Cerintele prezentului Caiet de Sarcini sunt considerate minime si obligatorii. Nu
se accepta niciun fel de deviere de la acesta iar orice oferta care nu respecta cerintele
prezentului Caiet de Sarcini va fi declarata neconforma.
In cadrul contractului de prestari servicii, ofertantul va efectua urmatoarele
activitati:
1.Elaborarea unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca
in cadrul Solicitantului / Parteneri.
Evaluarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala reprezinta
etapa de baza in vederea constituirii documentatiei SSM. Evaluarea riscurilor ajuta la
diminuarea posibilitatii de vatamare a lucratorilor si de afectare a mediului ca urmare a
activitatilor legate de munca.

2.Intocmire documentatie de securitate si sanatate in munca solicitata prin
Legea 319/2006 – Dosarul SSM
a de Instructiuni Proprii tinand cont de particularitătile activitătii fundatiei
precum si ale locurilor de munca / posturilor de lucru.
Elaborarea Planului de Prevenire si Protectie pe baza lucrarii de evaluare a factorilor
de risc.
Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire si stabilirea periodicitatii
adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor.
Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul organizatiilor.
Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul SSM ce revin lucratorilor,
corespunzator functiilor exercitate, care se consemnează in fisa postului cu aprobarea
angajatorului.
Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de
lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament
individual de prevenire si protectie, conform HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime
de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca – daca este cazul
Elaborarea decizilor interne de organizare a activitătii de securitate si sanatate in
munca impuse de lege.
3. Instruirea introductiv – generala a angajatilor Achizitorului în domeniul securităţii şi
sănătăţii în munca cu scopul însuşirii cunoştinţelor şi a formarii unor bune deprinderi in
domeniul securitatii şi sănătatii în munca. In cadrul sesiunii de instruire vor fi expuse
urmatoarele probleme:
legislatia de securitate si sanatate în munca;
consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si
sanatate în munca;
riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala specifice unitatii;
masuri la nivelul organizatiei privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor
si evacuarea lucratorilor.
Conţinutul instruirii trebuie sa fie în conformitate cu tematica aprobată de către
angajator si consemnata in instructiunile proprii. Rezultatele instruirii lucratorilor în
domeniul securitatii si sanatatii în munca vor fi consemnate în mod obligatoriu în fisele
de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.

Fisele de instruire individuala vor fi de medicina muncii în urma examenului medical la
angajare.
Serviciile de instruire a angajatilor Achizitorului sus-mentionate vor fi efectuate
de către prestator la sediul Achizitorului după un grafic stabilit de comun acord pe
timpul derulării contractului. Achizitorul va efectua programarea cu acordul Prestatorul
si va urmari efectuarea integrala a instruirii.
Pachetul de servicii de instruire va fi asigurat pentru un numar de minim 10 de
angajati si maxim 60 de angajati.
Valoarea totala a serviciilor se va determina in baza preturilor unitare per
angajat pentru serviciile de instruire a angajatilor Achizitorului declarate prin oferta
financiara – Vezi Formularul A din Documentatia de atribuire.

III.

CERINŢE GENERALE CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICIILOR

Serviciile care fac obiectul contractului vor fi asigurate pe toata durata
contractului, respectiv începând cu intrarea în efectivitate a contractului şi până la data
finalizării Proiectului (31.10.2015).

IV. CERINTE SPECIFICE CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICIILOR

IV.1 Modalitatea de lucru
Ofertantul va desemna un avocat/jurist autorizat pentru executarea contractului,
care să presteze serviciile solicitate într-un mod complet şi cu celeritate şi care va
asigura contactul permanent cu reprezentanţii Beneficiarului.
Beneficiarul va desemna o persoana corespondentă din cadrul echipei de
management, care va lucra în strânsă colaborare cu prestatorul de servicii SSM, PSI
medicina muncii.
Prestarea serviciilor la cerere se va realiza pe baza solicitarilor Beneficiarului.
Solicitarea va fi emisă prin intermediul persoanei responsabile de contract din cadrul
echipei de management a proiectului.
Serviciile vor fi prestate în timp util, în vederea îndeplinirii cu succes a obiectului
contractului.

IV.2 Logistica
Ofertantul asigură că persoana care va fi desemnată pentru derularea
contractului beneficiază de o bază materială dotată şi susţinută corespunzător pentru a
permite acesteia să se concentreze asupra responsabilităţilor care îi revin.

IV.3 Rapoarte si Informări
Ofertantul se obligă să întocmească raportări lunare, în cuprinsul cărora se vor
preciza, în principal, activitatea sau lucrarile desfăşurate, modalitatea de soluţionare
propusă (dacă este cazul), stadiul lucrării şi să le predea Beneficiarului.

Manager Proiect,
Valentin DIMON

Formularul A
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele, sediul, date de contact)

FORMULAR DE OFERTA

Catre
Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune
Europene

Domnilor,
1.

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai

ofertantului ……………., ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele
cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam Servicii de SSM / PSI /
MEDICINA MUNCII, Cod CPV 71317100-4 / 71317210-8 / 85147000-1 , pentru suma
de ............. lei fara TVA.
2.

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare,

sa prestam Servicii de SSM / PSI / MEDICINA MUNCII, Cod CPV 71317100-4 /
71317210-8 / 85147000-1 , in graficul de timp prezentat in documentatia de atribuire.
3.

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30

zile, respectiv pana la data de ……….. (se mentioneaza perioada de valabilitate a
ofertei), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

4.

Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta

oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta
noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5.

Precizam ca:

I_I depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular
de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
I_I nu depunem oferta alternativa.
6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau
orice alta oferta pe care o puteti primi.

Operator economic (semnatura autorizata)
Data completarii .............

CENTRALIZATOR DE PRETURI
Servicii de SSM / PSI / MEDICINA MUNCII

Nr. crt.

Unitate

Pret unitar fara Pret total fara
TVA

1.
2.
3.

Operator economic (semnatura autorizata)
Data completarii .............

TVA

Formularul B
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele, sediul, date de contact)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul,

reprezentant

..................................................(denumirea/numele

imputernicit
si

sediul/adresa

al
operatorului

economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia
prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare
definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei
organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.
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.
Operator economic,
................................(semnatura autorizata)
Data completarii .............

Formularul C

Operator economic
_________________________
(denumirea/numele, sediul, date de contact)

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

Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), in
calitate de ofertant/candidat/concurent la

achizitia directa prin prospectare a pietei

– studiu al piete pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect
Servicii de SSM / PSI / MEDICINA MUNCII, Cod CPV 71317100-4 / 71317210-8 /
85147000-1, la data de .................. (zi/luna/an), 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 .................;
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
(semnatura autorizată )

Data completarii .............

Formularul D
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele, sediul, date de contact)

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul......................................,

in

calitate

de

reprezentant

legal al.............................................................., declar pe propria raspundere sub
sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile
faptei de fals in acte publice, ca ofertantul si angajatii nu sunt in conflict de interese,
conform prevederilor art.14 si 15 din ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie
2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, in
cadrul procedurii de achizitie publica Servicii de SSM / PSI / MEDICINA MUNCII, Cod
CPV 71317100-4 / 71317210-8 / 85147000-1, avand ca Achizitor Corpul Expertilor in
Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene .
Operator economic
(semnatura autorizata)
Data completarii .............

Formularul F
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 Servicii de SSM / PSI / MEDICINA
MUNCII, Cod CPV 71317100-4 / 71317210-8 / 85147000-1 , 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 :……………………

Formularul G
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele, sediul social, date contact)
FORMULAR OFERTA TEHNICA
Catre:
Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene
Adresa: Bucuresti, Str.Tudor Arghezi, nr.26, et.1, ap.16, Sector 2

In conformitate cu cerintele precizate in documentatia de atribuire de catre
Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene , noi
...................(denumirea operatorului economic) ne oferim ca, in conformitate cu
prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, ne oferim sa
prestam Servicii de SSM / PSI / MEDICINA MUNCII, Cod CPV 71317100-4 /
71317210-8 / 85147000-1, ce respecta urmatoarele specificatii tehnice astfel:

Denumire serviciu

Tipul/Specificatii tehnice

Servicii de SSM / PSI /
MEDICINA MUNCII
1

Operator economic
(semnatura autorizata)
Data completarii: ……………………

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

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant imputernicit al ............................... (denumirea operatorului
economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie Servicii de SSM /
PSI / MEDICINA MUNCII, Cod CPV 71317100-4 / 71317210-8 / 85147000-1 ,
organizata de Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune
Europene, particip si depun oferta :
in nume propriu;
□ ca asociat in cadrul asocierii condusa de (numele liderului / noi insine)
□ ca subcontractor
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
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 Capitolului II, Secţiunii a 8-a - Reguli
de evitare a conflictului de interese din Ordonanta 34, modificata si completata, si
adaugam, in mod special, ca nu avem nici un potential conflict de interese sau alte
relaţii asemanatoare cu ceilalti candidati sau alte parti implicate in procedura de
atribuire in timpul depunerii ofertei;
5. Subsemnatul declar ca:
nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o
prezint in anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)

6. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor
interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii
procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi
desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.
7. De asemenea, 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, situatiilor si documentelor care insoţesc oferta,
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca,
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
…………………., adresa …………………….., cu privire la orice aspect tehnic si
financiar in legatura cu activitatea noastra.
Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________,
(semnatura si ştampliă),

in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si
in numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

FORMULAR I
OPERATOR ECONOMIC
..................................
(denumirea / numele)

Către:
Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene
Adresa: Bucuresti, Str.Tudor Arghezi, nr.26, et.1, ap.16, Sector 2

DECLARATIE PRIVIND LISTA ASOCIATILOR SI A SUBCONTRACTORILOR SI
PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE ACESTIA

Subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate),
reprezentant imputernicit al ................................... <denumirea/numele si sediul/adresa
candidatului/ofertantului>, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de
fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
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, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca,
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Corpul Expertilor
in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene, Adresa: Bucuresti, Str.Tudor
Arghezi, nr.26, et.1, ap.16, Sector 2, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura
cu activitatea noastra.

Nume entitate
legala
(asociat sau
subcontractor)

Activitati
din
contract

Valoarea
aproximativa

% din
valoarea
contractul
ui

Adresa

Acord
asociat/subcontractor
cu specimen
semnatura

Liderul asociatiei

Asociat 1

Asociat 2

Subcontractor 1

Adresa
.....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
.....................................................
Telefon / Fax
Data

.....................................................
.....................................................

