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Numar de inregistrare: 19/19.10.2015

DOCUMENTAŢIA

LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

FURNIZARE MATERIALE PROMOTIONALE

I. 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

impreunaintreprinderi sociale”, ID proiect 147653, contract de finantare nr.
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Valoarea totală a proiectului este de 8.713.380,80 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de

8.539.113,18 lei.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Denumirea contractului de achizitie:

Titlu: CONTRACT DE ACHIZIŢIE - Furnizare de  materiale promoționale aferente proiectului
„Construim impreuna intreprinderi sociale”, ID proiect 147653

COD CPV -22462000-6 Materiale publicitare

1. Obiectul procedurii de achizitie este reprezentat de achizitionarea următoarelor produse:

Nr.
ctr.

Cod C.P.V./

produs
similar*)

Denumire
produs

UM Cantitate Specificatii tehnice

1. 22462000-6
Materiale
publicitare

(Rev.2)

Pliante buc 4000 Fata, verso, format
A4 pliant in
3,carton
dublucretat, 250
gr,policromie fata
verso,biguire

2 22462000-6
Materiale
publicitare

(Rev.2)

Afise buc 1500 Format SRA3, fata,
policromie+doua
culori pantone,
hartie dublucretat
150 gr

3. 22462000-6
Materiale
publicitare

(Rev.2)

Flyere buc 5000 Carton dublucretat,
250 gr  ,tipar
policromie fata-
verso, dimensiune
21x15mm
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4. 22462000-6
Materiale
publicitare

(Rev.2)

Tricouri buc 200 Material bumbac,
170-200 g/mp,
personalizat fata
logo, spate logo

5. 22462000-6
Materiale
publicitare

(Rev.2)

Banner
stradal

buc 10 Material  rezistent
agenti externi,tiv ,
capse,franghie
fixare,print realizat
pe o fata,la 600-
2400 dpi,
polipropilena, 1,5x
6 m, pentru
exterior

Nota:
Ofertantul trebuie sa prezinte mostre de materiale realizate in alte contracte similare.
Imprimarea si livrarea materialelor publicitare se face in urma notei de comandă înaintată de către
beneficiar.

Toate materialele trebuie să corespundă cu prevederile Manualului de identitate vizuală POSDRU
2007-2013 publicat de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea
Resurselor Umane (anexă)

3.Valoarea estimată a contractului pentru achiziţionarea materialelor publicitare este de 29.435,48 lei fara

TVA

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.

4. Impartire in loturi

Un singur lot

Procedura se finalizeaza prin - Contract de achiziţie - Furnizare de  materiale promoționale aferente
proiectului „Construim impreuna intreprinderi sociale”, ID proiect 147653
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 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, recepție, standarde 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:

 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: 23.10.2015 ora 12:00 la sediul Asociatiei PRO ROMA

din Iasi, strada Ion Creanga nr.56 A incinta PT 23 Tatarasi.
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*Ofertele se transmit prin, poştă/curier rapid sau se depun personal la sediul asociatiei.

 Deschiderea si evaluarea  ofertelor se va face in data de 23.10.2015 ora 12.30 la sediul Asociatiei

PRO ROMA din Iasi, strada Ion Creanga nr.56 A incinta PT 23 Tatarasi

Semnarea contractului de achizitie Furnizare de  materiale promoționale 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

Solicitat ■                Nesolicitat  □

Cerinţă obligatorie:

- Prezentarea formularului : ,,Declaratie privind

eligibilitatea”

Declaratie privind neincadrarea in

prevederile articolului 14 din

O.U.G. nr. 66/2011

Solicitat ■     Nesolicitat □

Cerinta obligatorie:

- Prezentarea formularului „Declaratie privind

neincadrarea in prevederile art. 14 din O.U.G. nr.

66/2011

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 sau documente similare pentru

persoanele juridice străine;
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V.  ELABORAREA OFERTEI

1) Limba de redactare a ofertei şi a

documentelor care o însoţesc

ROMÂNĂ

2) Perioada de valabilitate a ofertei 60 de zile

3) Garanţia de participare

Solicitată □             Nesolicitată ■

-

4) Modul de prezentare a propunerii

tehnice

Cerinta obligatorie: Prezentarea ofertei tehnice va

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

financiare

Se va completa un formular de ofertă conform modelului

anexat.

Ofertantul va exprima pretul in lei.

Pretul va ramine 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.
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Modul de prezentare :

Oferta (continând documentele de calificare si

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 23.10.2015 ora 12:30”. 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

ofertelor

23.10.2015 ora 12:00

8) Posibilitatea retragerii sau

modificarea ofertei

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

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
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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

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  21.10.2015

ora 16:00. 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, ora si locul deschiderii ofertelor:

23.10.2015 ora 12:30.

Locul deschiderii ofertelor: Asociatia PRO ROMA, loc.

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. 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
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prezenta documentatie.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului:
Pretul cel mai scazut .


