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BENEFICIAR

Asociatia Centrul Romilor pentru Integrare, Studii si
Solidaritate in Dezvoltare Comunitara
Construim impreuna Intreprinderi Sociale
147653
POSDRU Axa prioritara 6 – Promovarea incluziunii
sociale; DMI 6.1. Dezvoltarea economiei sociale

TITLUL PROIECTULUI POSDRU
ID PROIECT
LINIA DE FINANTARE

Numar de inregistrare: 22/20.10.2015

DOCUMENTAŢIA
LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
Achizitie servicii de publicitate (realizare pagina web)

1. BENEFICIAR
Denumire: S.C. PRO TERMOPANE SES S.R.L.
Adresa: Sat Bacaoani, Comuna Muntenii de Jos nr 111 judetul Vaslui
Nr. înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: J37/222/2015
CUI :34592543
Persoana de contact: Hertanu Bogdan Alexandru
Telefon: 0746780360
Fax: 0332417765
E-mail: bogdanalexandru.hertanu@yahoo.com

Mijloace de comunicare: prin poştă/curier rapid, la adresa de e-mail office@asociatiaproroma.ro sau prin
depunere directă la sediul societăţii: Sat Bacaoani, Comuna Muntenii de Jos nr 111 judetul Vaslui
SURSA DE FINANTARE:
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
Axa prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale, DMI 6.1.- Dezvoltarea PROIECT: „Construim
impreuna intreprinderi sociale”, ID proiect 147653, contract de finantare nr.
Valoarea totală a proiectului este de 8.713.380,80 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de
8.539.113,18 lei.
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II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Denumirea contractului de achizitie:
1. Titlu: Contract de achizitie Servicii creare pagina web, pentru implementarea proiectului
„Construim impreuna intreprinderi sociale”, ID proiect 147653
2. Cod CPV: 72413000-8 Servicii creare pagina web
3. Procedura aplicata: Achizitie directa - conform Ordinului nr. 1120/ 15.10.2013 privind aprobarea
Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente
structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare
SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări:
« Daca valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, nu depaseste pragurile valorice prevazute de art. 19 din
OUG nr. 34/ 2006 pentru fiecare achizitie, beneficiarul achizitioneaza direct produse, servicii sau
lucrari»
Art. 19 din OUG 34/2006, actualizata:
„ART. 19 Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în
care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu
depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de produse ori
servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de lucrări. Achiziţia se
realizează pe bază de document justificativ.”
Legislația aplicabilă
a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii;
c) Ordinul nr. 1.120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de
beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă",
precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea
contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.
4. Obiectul procedurii de achizitie este reprezentat de achizitionarea următoarelor servicii:
Conţinut obligatoriu pentru pagina de deschidere (confom Manual de identitate vizuala):
Sigla Uniunii Europene;
Sigla Guvernului României;
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Sigla Instrumentelor Structurale 2007 - 2013;
Menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”;
Titlul proiectului precum şi menţiunea „"INVESTEȘTE ÎN OAMENI!” Proiect cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007- 2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 –
Dezvoltarea economiei sociale
Un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro, însoţit de
textul: “Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă
invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”. (textul reprezentând un link la adresa web (URL):
http://www.fonduri-ue.ro)
Site-ul trebuie să conţină obligatoriu pe pagina de deschidere semnătura, plasată în partea de sus.
Fiecare pagină trebuie să conţină, în partea de sus, declaraţia: acest site este cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.
Website-urile realizate în cadrul proiectelor cu finanţare din Instrumentele Structurale vor afişa
citatul „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României” într-un loc vizibil, pe pagina principală
Specificatii tehnice
Serviciile de realizare a paginii web trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici:
1. Website-ul va cuprinde date (continut text, imagini foto-video, elemente tehnice sau de continut)
legate prezentarea proiectului și va fi în stare de funcționare pe perioada de implementare a
proiectului, 2 luni, respectiv 29 decembrie 2015, si pe o perioada de 15 luni de la finalizarea
proiectului, respectiv 1 aprilie 2017.
2. Mentenanta site-ului se va realiza pe perioada de implementare a proiectului si pe o perioada de 15
luni de la data finalizarii implementarii proiectului, respectiv pana la data de 1 aprilie 2017.
3. Actualizarea website-ului se va realiza pe perioada de implementare a proiectului si pe o perioada de
15 luni, de la data finalizarii implementarii proiectului, respectiv pana la data de 1 aprilie 2017;
Actualizarea se va realiza in maxim 24 de ore de la cerinta de solicitare venita din partea
Managerului de Proiect al Beneficiarului sau altor experti din cadrul echipei de implementare a
proiectului;
4. Gazduirea website-ului se va realiza pe perioada de implementare a proiectului si pe o perioada de 15
luni de la data finalizarii implementarii proiectului, respectiv pana la data de 1 aprilie 2017;
Furnizorul va pune la dispozitia Beneficiarului detaliile si credentialele de acces la modulul de
gazduire aferent site-ului;
5. Furnizorul se obliga sa desemneze o persoana ce va fi la dispozitia beneficiarului pe perioada de
implementare si pe o perioada de 15 luni de la data finalizarii proiectului, respectiv pana la data de 1
aprilie 2017. Persoana desemnata va efectua modificarile / actualizarile de la sediul beneficiarului
sau in conformitate cu specificatiile acestuia ori de cate ori va fi solicitata;
6. Optimizarea SEO va fi asigurata de Furnizor;
7. Paginile vor contine meniu principal stabilit, noutati, parte de footer cu date de contact
8. Va exista pagina de contact, pagina cu articole, despre noi, servicii
9. Pagina de contact va contine modul Google Map.
10. Paginile vor create in HTML 5 cu CSS3 , folosind Bootstrap si limbajul php5
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11. Imaginile vor fi prelucrate si optimizate pentru web pentru a putea fi adaugate
12. Prima pagina va contine un slider principal cu imagini din activitatea firmei
13. Toate textele (cu diacritice) si imaginile neprelucrate vor fi funizate de beneficiar in timp util pentru
a putea fi inserate in site.
14. Pagina web va cuprinde funcționalități de prezentare și administrare.
15. Informarea Beneficiarului asupra oricaror nefunctionalitati sau indisponibilitati a site-ului, inclusiv
pentru cazurile de atac informatic;
16. Realizarea website-ului va respecta specificațiile Manualului de Identitate Vizuală PODSDRU
2014, care va fi pus de la dispoziție de beneficiar.
17. Pagina (modulul) de administrare al website-ului sa fie accesat SSH printr-un cont securizat prin
username și parolă.
Accesibilitatea site-ului: proiectarea paginilor site-ului trebuie să îndeplinească cerinţele de
compatibilitate şi accesibilitate în concordanţă cu specificaţiile W3C (World Wide Web Consortium,
5 Mai 1999) şi recomandările WAI (Web Accessibility Initiative), acceptate la nivel mondial drept
standarde internaţionale în domeniul accesibilităţii web. Toate browserele de Internet (Google
Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Netscape) cu toate versiunile acestora, dar nu mai vechi
de 4 ani, trebuie să poată afişa corect conţinutul site-ului. Toate rezoluţiile, dar nu mai mici de
1280*1024, vor afişa paginile întregi, pe orizontală;

-

-

-

-

-

-

Cerinte de design:
Se vor respecta specificațiile Manualului de Identitate Vizuală PODSDRU 2014 care va fi pus de la
dispoziție de beneficiar. Elementele de identitate vizuala (bannere, logo, alte sigle) vor fi
reprezentative pentru proiect si vor fi puse la dispozitie de catre beneficiar.
Layout: pagina centrată în cazul website-urilor medii cu puţine informaţii sau pagina
redimensionabilă în cazul website-urilor cu un volum mare de informaţii;
Sursa imaginilor:
parte a imaginilor/fisierelor video inserate pe website vor apartine beneficiarului website-ului,
copyright apartinand acestui beneficiar
in cadrul actualizarii periodice a website-ului beneficiarul (achizitorul) poate cere furnizorului de
servicii propunerea unor imagini care sa fie inserate in continutul website-ului. Numarul acestor
imagini va fi stabilit periodic de beneficiar (achizitor) si furnizor, sursa acestor imagini putand sa fie
internetul, sub conditia ca, in cazul in care aceste imagini sunt sub copyright, ele vor fi achizitionate
de catre furnizorul serviciilor de creare si mententanta website.
Se recomandă evitarea inserării de meniuri de tip flash sau javascript în website-uri instituţionale. Se
poate însă crea un fişier de tip text în care va fi introdus codul iar în pagina html va fi dat un link
către el astfel: <script type=”text/javascript” src=”nume_fisier.js”></script>;
Documentele care fac obiectul unor hiper-legături trebuie să fie tip: PDF (se vor folosi în cazul în
cazul în care textul din document depăşeşte o pagină standard în format word, extensia .doc); JPG
recomandat, PGN sau GIF; ZIP (tip arhivă), în cazul înregistrărilor audio-video;
Se recomandă ca dimensiunea unei pagini web să nu depăşească 300 kb (cu imagini);
Design-ul va fi aprobat de catre Managerul de Proiect si Expertul de PR si Comunicare care fac parte
din echipa de proiect a Beneficiarului;
Stil: design-ul website-ului trebuie să fie unul simplu, original şi modern. Pentru toate paginile se va
fi folosi un stil unitar Paginile noi adaugate nu vor diferi ca stil (design/imagine) de celelalte. Toate
paginile vor avea acelasi format de scriere, aceeaşi aşezare în pagină, aceeaşi modalitate de umplere
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-

a spaţiilor goale. Stilul de scriere trebuie să respecte acelaşi tip în toate paginile (titlurile cu un stil,
capetele de tabel cu un stil, capetele de liste cu un stil, listele cu un stil, link-urile cu un stil etc.).
Contrastul între fundal şi culoarea textului trebuie să fie suficient de mare pentru a asigura o
lizibilitate mai bună; stilul va fi aprobat de catre Managerul de Proiect si Expertul de PR si
Comunicare care fac parte din echipa de proiect a Beneficiarului;
Legaturi: toate paginile vor conţine legături utile în cadrul website-ului. Pentru o navigare mai uşoară
va fi creată o pagină web conţinînd harta website-ului, care va fi ordonată pe categorii şi subcategorii
şi care va conţine link-uri către oricare pagină din cadrul website-ului;

Servicii generale furnizate de website:
- conținut afișat rapid, într-un mod lesne de înteles pentru publicul larg
- tema website ului sa cuprinda plugin-uri de: newsletter, social media – reteaua facebook, video
- template cu o paleta mai larga de culori
- home page usor de editat
- galerie foto usor de accesat si cu optiune de redimensionare de fotografii
- spatii de 1-2 bannere, box-uri de dimensiuni 300X250 px sau 160X160 px
- formular de contact, care să trimită automat mesaje de tip e-mail la o adresă pe care beneficiarul o
poate modifica prin intermediul modulului de administrare al website-ului şi care să conţină
urmatoarele campuri: numele, prenumele, universitatea, specializarea, anul de studiu (lista extinsa si
posibilitatea alegerii dintr-o lista a anului respectiv), telefon, adresa de e-mail şi mesajul respectiv.
- posibilitatea administrării prin intermediul website-ului: adăugarea de ştiri, anunţuri, modificarea
datelor de contact, schimbarea pozelor la secţiunile/paginile respective cu salvare în baza de date,
etc. );
Structura website-ului:
- website-ul sa contina pe langa home page alte 5-6 pagini dinamice cu posibilitate ca fiecare dintre
aceste pagini sa contina mai multe pagini / categorii.
- home page-ul sa contina meniul de pagini care sa fie vizibile pe orizontala. Meniul de pagini va fi
plasat in partea de sus a home page-ului, sub semnatura obligatorie a proiectului prevazuta de
manualul POSDRU editia 2014, semnatura care va fi furnizata de beneficiar achizitorului. Continutul
de text al home page-ului va fi asigurat si pus la dispozitie de beneficiar. Home-page-ul sa contina si
optiunile dezvoltate prin plug-in uri, cele de: newsletter, facebook precum si box-urile de bannere.
Home page-uri sa contina si box-uri cu informatii (posturi) ce sunt urcate pe diferite pagini ale
website-ului. Exemplu: box cu continut legat de o alta pagina distincta, pagina Stiri a meniului
principal , continut constand in headline-urile si lead-urile ultimelor stiri ce vizeaza proiectul pentru
care se creeaza website-ul.
- In partea de jos a home page-ului va fi inserat central un text obligatoriu potrivit editiei 2014 a
manualului de identitate vizuala POSDRU: “Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod
obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”, precum si logo-uri
si alte sigle care sa faca trimitere prin link-uri cu alte pagini ale website ului sau alte website-uri. De
asemenea, home page ul sa contina si box-ul aferent motorului intern de cautare.
Oferta va trebui sa contina: GRAFIC PAGINA WEB + HOSTING + DOMENIU
In vederea participarii la achizitia directa operatorii economici interesati sunt obligati sa depuna
impreuna cu oferta de pret, Formularul nr. 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţia prevăzută la
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art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 si Formularul nr. 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile
art. 180 si art. 181 din OUG 34/2006, din sectiunea Formulare. In cadrul ofertei se vor specifica, in
mod clar, preturile fiecarui produs, precum si specificatiile tehnice.
Ofertele se vor depune in original pana la data mentionata in invitatia de participare.
Cerintele prezente sunt minime şi obligatorii. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor
prevazute atrage descalificarea ofertantului.
Aceste specificatii tehnice sunt cerinte minimale. Orice oferta care nu intruneste aceste cerinte va fi
considerata ca neconforma si nu va fi luata in considerare.
5. Valoarea estimată a contractului pentru achiziţionarea de servicii de publicitate (realizare pagina web):
2.258,06 lei, fara TVA
6. Impartire in loturi
Un singur lot
1. Procedura se finalizeaza prin - Contract de achiziţie servicii de publicitate (realizare pagina web) care va
cuprinde următoarele date generale:
 Contractul va menționa datele de identificare ale celor două părți semnatare, obiectul, valoarea și
durata contractului. Vor fi prevăzute în mod expres condiții referitoare la prestarea serviciilor,
execuția lucrărilor, livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție, stand arde de calitate, service,
garanții, modalitati si termene de plata, după caz, conform prevederilor legale aplicabile.
 Oferta aleasă și specificațiile tehnice vor fi parte integrantă din contract, sub formă de anexe.
 Nu se pot modifica prin contract specificațiile tehnice și oferta câștigătoare care au stat la baza
atribuirii contractului.
 Orice contract semnat în condițiile legislației naționale în vigoare începe să producă efecte din
momentul semnării acestuia de către ambele părți. Anterior semnării contractului nu pot fi
furnizate/prestate/executate bunuri/servicii/lucrări și nu pot fi efectuate plăți.
 In cazul contractelor incheiate in Euro cu furnizori din Romania platile se vor face in RON la cursul
BNR din ziua facturarii.
 In cazul contractelor incheiate in Euro cu furnizori externi platile se vor face in Euro.
 Pentru plata bunurilor achizitionate vom folosi mecanismul cererilor de plata.
III. PROCEDURA:
1. Procedura selectata:
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Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea
Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente
structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele
financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. –
ACHIZITIE DIRECTA

2. Informatii privind locul si modul de depunere a ofertelor:
 Data şi ora limită de depunere a ofertei: 26.10.2015 ora 10:00 la sediul Asociatiei PRO ROMA
din Iasi, strada Ion Creanga nr.56 A incinta PT 23 Tatarasi.
*Ofertele se transmit prin, poştă/curier rapid sau se depun personal la sediul asociatiei.
 Deschiderea si evaluarea ofertelor se va face in data de 26.10.2015 ora 10:30, la sediul Asociatiei
PRO ROMA din Iasi, strada Ion Creanga nr.56 A incinta PT 23 Tatarasi


Semnarea contractului se va face în maxim 5 zile lucrătoare de la data comunicării ofertantului
castigator.

IV. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie.
1. Situaţia personală a candidatului / ofertantului
Declaraţii privind eligibilitatea

Cerinţă obligatorie:

Solicitat ■

- Prezentarea formularului :,, Declaratie privind eligibilitatea”

Nesolicitat □

Declaratie privind neincadrarea in

Cerinta obligatorie:

prevederile articolului 14 din

- Prezentarea formularului „Declaratie privind neincadrarea in

O.U.G. nr. 66/2011

prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011

Solicitat ■

Nesolicitat □

2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române

Cerinţă obligatorie:
- Copie CUI (copie semnata si stampilata cu mentiunea
“conform cu originalul”).

Persoane juridice/fizice străine

Cerinţă obligatorie: documente care dovedesc o formă de
înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere
profesional sau echivalent sau declaratie pe propria raspundere
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sau documente similare pentru persoanele juridice străine;
V. ELABORAREA OFERTEI
1) Limba de redactare a ofertei şi a

ROMÂNĂ

documentelor care o însoţesc
2) Perioada de valabilitate a ofertei

60 de zile

3) Garanţia de participare

-

Solicitată □

Nesolicitată ■

4) Modul de prezentare a propunerii

Cerinta obligatorie: Prezentarea ofertei tehnice va

tehnice

cuprinde descrierea tehnica detaliata a produsului
ofertat,

precum

si

alte

informatii

considerate

semnificative,in vederea verificarii corespondentei
propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute
in caietul de sarcini. Oferta tehnica poate fi redactata in
formatul specific al furnizorului.
Oferta tehnică va menționa și perioada de garanție
acordată.
5) Modul de prezentare a propunerii

Se va completa un formular de ofertă conform modelului

financiare

anexat.
Ofertantul va exprima pretul in lei.
Pretul va ramane neschimbat pe tot parcursul derularii
contractului.
Ofertele vor mentiona distinct termenele de livrare si alte
conditii comerciale

6) Modul de prezentare a ofertei

Adresa de transmitere a ofertelor :
Asociatiei PRO ROMA din Iasi, strada Ion Creanga nr.56
A incinta PT 23 Tatarasi
Numar de exemplare : Un exemplar original.
Modul de prezentare :
Oferta

(continând

documentele

de

calificare

si
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eligibilitate, oferta tehnică, oferta financiară) se trimite
într-un plic închis corespunzător.
Dacă există incertitudini referitoare la documentele
prezentate de ofertanţi, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de
a solicita informaţii direct de la autorităţile competente /
de la Ofertant
Plicul trebuie sa aiba mentiunea “A nu se deschide
inainte de data 26.10.2015 ora 10,00”. Plicul poarta atat
denumirea şi adresa ofertantului cat si adresa societatii
contractante. Ofertele pot fi transmise prin poştă/curier
rapid sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată.
Indiferent

de

modalitatea

de

depunere/transmitere,

ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv
forţa majoră.
Oferta depusă la o altă adresă a societatii contractante
decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru
depunere se consideră oferta întârziata şi se returnează
nedeschisă.
Ofertele alternative: interzise
7) Data limită de depunere a

26.10.2015, ora 10:00

ofertelor
8) Posibilitatea retragerii sau

Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin solicitare

modificarea ofertei

scrisa

adresata

Beneficiarului pana la data si ora

deschiderii ofertelor.
Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pana la data
si ora stabilite pentru depunerea ofertelor, adresand pentru
aceasta Beneficiarului o cerere de retragere a ofertei, in
scris, avand apoi posibilitatea de a depune oferta din nou,
pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Pe plicul
in care se introduc documentele modificate trebuie sa
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aparamentiunea „MODIFICARI”. Beneficiarul nu este
raspunzator in legatura cu posibilitatea ofertantului de a
depune noua oferta, modificata, pana la data si ora limita,
stabilite in documentatia de atribuire. Un ofertant nu poate
depune doua oferte pentru un acelasi contract. Pentru
fiecare oferta nou-depusa trebuie retrasa oferta anterioara,
daca aceasta exista.
9) Informatii si clarificari :

Se pot solicita in scris detalii despre elementele cuprinse
în aceasta procedura de achizitii până la data 23.10.2015,
ora 12:00. Solicitarea de clarificări poate fi depusă la
sediul asociatiei personal sau prin posta/ curier rapid, sau
la adresa de e-mail office@asociatiaproroma.ro

10)Deschiderea ofertelor

Data si ora deschiderii ofertelor:
26.10.2015 ora 10:30.
Locul deschiderii ofertelor: Asociatia PRO ROMA din
Iasi, strada Ion Creanga nr.56 A incinta PT 23 Tatarasi,
jud. Iasi

11)Contestatiile

Se pot depune la sediul Beneficiarului Asociatiei PRO
ROMA din Iasi, strada Ion Creanga nr.56 A incinta PT 23
Tatarasi jud. Iasi. Primirea de contestatii si raspunsul la
acestea de catre Beneficiar se face in maxim 5 zile
calendaristice de la comunicarea rezultatului procedurii de
achizitie

12) Excludere automata

Va fi exclus de la procedura de achiziţie ofertantul care:
- nu a prezentat vreunul din documentele mentionate in
prezenta documentatie.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului: Pretul cel mai scazut.

