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CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Data publicării anunţului

Data

Ora

Locaţia

12.09.2013

14

Site-ul Agenţiei Judeţene de Ocupare a
Forţei de Muncă Caraş-Severin
(AJOFM CS)

Termen limită de solicitare a
clarificărilor din partea
ofertanţilor
Termen limită de transmitere
a clarificărilor de către
Autoritatea Contractantă
Termen limită de depunere a
ofertelor

16.09.2013

11

Sediul AJOFM CS

16.09.2013

14

Sediul AJOFM CS

20.09.2013

11

Sediul AJOFM CS

Data şedinţei de deschidere a
ofertelor

20.09.2013

13

Sediul AJOFM CS

Data finalizării evaluării

20.09.2013

14

Sediul AJOFM CS

Informarea ofertanţilor cu
privire la rezultatul
procedurii de atribuire

20.09.2013

15

-

Semnarea contractului

23.09.2013

14

Sediul AJOFM CS
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Secţiunea 1
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficială: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
Adresă: Str. Traian Lalescu, nr. 17
Localitate: Reşiţa

Cod poştal:

Ţara: România

320050
Punct(e) de contact:

Telefon: 0746124618

Laura Milos, S.C. Business & Education Advisers SRL
E-mail: caras_severin@ajofm.anofm.ro

Fax: 0255214095

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): http://www.ajofmcs.ro/

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute la:

■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele:
Caietul de sarcini şi documentele suplimentare pot fi obţinute la:

■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele:
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Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:

■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele:

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)
□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv

□ Servicii publice generale

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

□ Apărare

□ Agenţie/birou naţional sau federal

□ Ordine şi siguranţă publică

□ Colectivitate teritorială

□ Mediu

□ Agenţie/birou regional sau local

□ Afaceri economice şi financiare

■ Organism de drept public

□ Sănătate

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană

□ Construcţii şi amenajări teritoriale

■ Protecţie socială
□ Recreere, cultură şi religie
□ Altele (precizaţi): —————————

□ Educaţie
□ Altele (precizaţi): —————

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante

da □ nu ■

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă
Achiziţia de servicii catering Timişoara pentru proiectul „E.C.S.P.O. – Eficienţă şi calitate în Serviciile Publice de
Ocupare‖ (contract POSDRU/113/4.2/S/122274).
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II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
a) Lucrări

□

Executare

□

B) Produse

□

Cumpărare

□

Proiectare şi executare

□

Leasing

□

Executarea, prin orice

□

Închiriere

□

mijloace, a unei lucrări,

Închiriere cu opţiune de

□

conform cerinţelor

cumpărare

specificate de autoritatea

O combinaţie între acestea

■

c) Servicii
Categoria serviciilor:

2A□
2B ■

□

contractantă
Locul principal de executare

Locul principal de livrare

Locul principal de prestare

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

Serviciile se vor presta conform

Cod NUTS □□□□□□

caietului de sarcini

II.1.3) Procedura implică
Un contract de achiziţii publice

■

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)

□

Încheierea unui acord-cadru

□

II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor

Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de catering, acestea fiind necesare pentru buna
desfăşurare a activităţilor proiectului „E.C.S.P.O. – Eficienţă şi calitate în Serviciile Publice de Ocupare‖ (contract
POSDRU/113/4.2/S/122274).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

Obiect principal

Vocabular principal

Vocabular suplimentar (după caz)

CPV: 55520000-1

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

II.1.6) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice

da □ nu ■

II.1.7) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

da □ nu ■
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II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile)
Conform caietului de sarcini.
După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 15.000

Monedă: lei

sau intervalul: între _______________ şi _______________

Monedă: __________
da □ nu ■

II.2.2) Opţiuni (după caz)

Dacă da, descrierea acestor opţiuni: ____________________________________________________________
Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni:
în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata în zile: 90 zile de la atribuirea contractului

II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
da □ nu ■

II.4.1. Ajustarea preţului contractului

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)
III.1.1.a) Garanţie de participare

da □ nu ■

III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie

da □ nu ■
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III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante
Fondul Social European, POSDRU – 75 %
Buget propriu - 25%
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)

da □ nu ■

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e):

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor
menţionate:

Declaraţie privind eligibilitatea

Completarea de către operatorul economic (lider, asociat)
a
Formularului nr. 1 ”Declaraţie privind eligibilitatea”, prezentat atât
de furnizor, cât şi de către subcontractant şi terţul susţinător, după caz
Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă
nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Neîncadrarea în prevederile art. 181 din
OUG 34/2006 cu modificările şi
completările ulterioare

Neîncadrarea în
situaţiile prevăzute la art. 69 1 din OUG
34/2006 cu modificările si completările
ulterioare

Completarea formularului nr. 2 „Declaraţie privind neîncadrarea
în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi
completările ulterioare”
Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă
nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică). Declaratia va fi
completată inclusiv de terţul susţinător, după caz, conform art.19 şi
art.20 din Legea 279/2011 privind modificările şi completările aduse
OUG 34/2006
Completarea formularului nr. 3 - „Declaraţie privind neîncadrarea
în situaţiile prevăzute la art. 69, alin.1” din O.U.G. nr. 34/2006,
prezentat atât de furnizor, cât şi de către subcontractant şi terţul
susţinător, după caz.
Notă : Lipsa sau prezentarea într-o formă care nu respecta întru totul
modelul standard al Formularului nr. 3, anexat prezentei documentaţii,
atrage descalificarea ofertantului, oferta sa fiind considerată
neconformă.
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Certificat de participare la licitaţie cu ofertă
independentă

Completarea Formularului nr. 4 „Certificat de participare la
licitaţie cu ofertă independentă”
În cazul unei asocieri, Formularul nr. 4 “Certificat de participare la
licitaţie cu ofertă independentă‖, va fi completat de către fiecare
asociat.
Lipsa vreunui document solicitat atrage respingerea ofertei ca
inacceptabilă. În ceea ce priveşte oferta depusă în asociere, prin lipsa
vreunui document se înţelege şi situaţia în care documentul solicitat nu
a fost depus de către toţi membrii asocierii.

Calitatea de participant la procedură

Completarea Formularului
nr. 5 „Declaraţia privind
calitatea de participant la procedură”
Ofertantul nu are dreptul:
-să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau
comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor
ofertelor în cauză;
-să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca
subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea
excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este
ofertant asociat

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e):

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor
menţionate:

Obiectul de activitate al ofertantului
include activităţi ce fac obiectul achiziţiei
publice

-

Certificat de înregistrare al societăţii comerciale;
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
de pe lângă Tribunalul teritorial
Autorizaţie sanitar-veterinară valabilă necesară pentru
desfăşurarea activităţii de servire a mesei
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ATENTIE:
În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise
în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizata a acestora în limba română.
Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg al persoanei semnatare.
Nu vor fi folosite prescurtări.
Dacă există incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractantă are dreptul să solicite
informaţii direct de la autorităţile competente.
III.2.2) Contracte rezervate (după caz)
da □ nu ■

Contractul este rezervat unor ateliere protejate

□

Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate

□

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ
IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitaţie deschisă □
Licitaţie restrânsă □
Licitaţie restrânsă accelerată □
Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate:
Negociere □
Au fost deja selectaţi candidaţi

da □ nu □

Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici selectaţi deja în secţiunea VI.3) Informaţii suplimentare
Negociere accelerată □
Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:
Dialog competitiv □
Cerere de oferte □
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Achiziţie directă ■

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare)

■

Cel mai mic preţ
Metodologia de departajare în cazul ofertelor cu preţ egal

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, procedura de departajare prin
solicitarea de propuneri financiare continuă, până în momentul în care se stabileşte un preţ minim.
Sau
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte

□
da □ nu ■

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
da □ nu ■

IV.3.1) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract
IV.3.2) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare

ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

■

□

□

□

Altele: ____________________________________________________________________________IV.3.3) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta
Durata în zile: 90 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor)
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□

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV. 4.1 Modul de prezentare a propunerii tehnice

Prin propunerea tehnică depusă, operatorul economic are obligaţia de a face dovada conformităţii
serviicilor care urmează a fi prestate cu cerinţele tehnice prevăzute în Documentaţie, în cadrul caietului de
sarcini. In cadrul propunerii tehnice, fiecare ofertant va ataşa cel puţin două variante de meniu.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul va completa propunerea financiară conform Formularului nr. 6 “Formular de ofertă”.
Oferta financiară va cuprinde preţul unitar al serviciilor de catering (per porţie), precum şi preţul total
respectand toate cerintele caietului de sarcini.
Conversia preţului in Euro se va raporta la cursul oficial BNR leu/euro din data 10.09.2013.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Oferta se va depune la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin în plic sigilat şi ştampilat, pe
care se va menţiona:
„OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII CATERING TIMIŞOARA PENTRU PROIECTUL ”E.C.S.P.O.
– Eficienţă şi Calitate în Serviciile Publice de Ocupare” (contract POSDRU/113/4.2/S/122274).
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE.....
Plicul exterior va conţine în interior 2 plicuri sigilate şi ştampilate după cum urmează: plicul nr.1 – documente de
calificare şi propunerea tehnică; plicul nr.2 – propunere financiară. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu
denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă
este declarată întârziată.
Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu pix/cerneală şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/
reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de
instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform
prevederilor legale.
Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al
documentelor prezentate.

11
E.C.S.P.O – Eficienta si calitate in Serviciile Publice de Ocupare"
Contract nr.: POSDRU/113/4.2/S/122274
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

In plicul exterior se vor prezenta şi următoarele documente:
Scrisoarea de înaintare
Nu se acceptă oferte alternative. Ofertantul va depune doar oferta de bază.
Lipsa documentelor de calificare solicitate prin documentaţia de atribuire duce la respingerea ofertei.
Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare

da ■ nu □

Proiect finanţat prin Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013
VI.2) CĂI DE ATAC
VI.2.1) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac
Denumire oficială: Serviciul juridic, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
Adresă: Str. T. Lalescu, nr.17
Localitate: Reşiţa

Cod poştal: 320050

E-mail:

Telefon: 0255212160

Ţară: România

caras_severin@ajofm.anofm.ro
Adresă Internet (URL):

Fax: 0255214095

http://www.ajofmcs.ro
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Secţiunea 2 – 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 fiecare ofertant propunerea tehnică.
Toate cerinţele sunt minimale şi obligatorii. Dacă caracteristicile minime obligatorii nu sunt îndeplinite de
ofertă, aceasta se descalifică.
Specificaţii tehnice:
Serviciile de catering se vor presta în orașul Timişoara, la întâlnirile de lucru ale cursanţilor de la sediul
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Serviciile de catering, care fac obiectul prezentei
achizitii se vor presta în intervalul septembrie-decembrie, în intervalul orar stabilit de către achizitor și în
locația indicată de către achizitor cu 48 de ore înainte de prestarea serviciilor.
Serviciile de catering, de tip bufet suedez, vor fi asigurate pentru maxim 30 persoane/zi, timp de 30 zile
(maxim 900 porţii) şi vor consta în: prânz, bufet suedez.
Prânzul va fi pus la dispoziția achizitorului începând cu orele 13:00 și va conține aperitive, feluri de bază,
salate, prajituri (minim 2 produse per persoană), băuturi răcoritoare 0.5 l/ persoană, apă 0.5l/persoană și 1
cafea/persoană. Nu se vor servi băuturi alcoolice. Meniul ofertat pentru prânz nu va conține ciorbe sau supe.
Cantitatea de mâncare (aperitive și feluri de bază), mai puțin pâinea, trebuie să fie de minim
650g/persoană, servită tip bufet.
Se va asigura vesela – farfurii, furculiţe, cuţite (din porţelan/sticlă sau de unică folosinţă, minimum 1
set/pers.), şerveţele (minimum 2 buc/pers.), precum şi personal specializat pentru servire şi debarasare.
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Meniul va fi aprobat în prealabil de beneficiar.
În cazul în care vor aparea modificări în calendarul serviciilor de catering, respectiv modificari cu privire la
dată, precum și modificari cu privire la numărul de persoane pentru care se vor presta servicii de catering,
acestea vor fi anuntate cu minim 48 de ore inaintea datei prestării serviciilor, fără ca aceste modificări să
atragă penalizări sau obligația beneficiarului de a plăti mai multe porții - servicii de catering decat au fost
efectiv utilizate de către beneficiar.
Ofertantul va depune, odată cu oferta, minim 2 variante de meniu. Meniul va fi aprobat obligatoriu de către
beneficiar. Fiecare operator economic va menționa obligatoriu în oferta sa gramajul pentru fiecare produs,
respectiv gramajul total pentru fiecare meniu/persoană.
Serviciile prestate vor fi recepţionate de către achizitor parţial, la sfârşitul fiecărui curs şi final, după prestarea
integrală a serviciilor.
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Secţiunea 3 – Modele şi formulare
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Formular nr. 1
Operator economic,
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul …………………………………………. , reprezentant împuternicit al
..............................................................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură
şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută 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. 337/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, 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,
………….................................
(nume şi semnătură autorizată)
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Formular nr. 2
Operator economic,
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul(a) ................................................................................. , în calitate de candidat la
(denumirea, numele operatorului economic)
procedura de ……………………………………………………pentru atribuirea contractului
(se menţionează procedura)
de achiziţie publică având ca obiect ................................................................................................,
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV)
la data de ................................ (zi/lună/an), organizată de ……………………………………… ,
(denumirea autorităţii contractante)
declar pe propria răspundere că :
a) nu a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul – sindic ;
b) 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 ................................;
c) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit obligatiile contractuale / nu mi-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale,
din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
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.
e) prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, 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 dispun.
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Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
.........................................
(nume şi semnătură autorizată

Formular nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

3. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant),
la…………………………, în temeiul 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, cu modificările şi completările
ulterioare, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi,
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea incusiv, ce deţin funcţii de decizie în cadrul AJOFM CaraşSeverin
nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit a) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul AJOFM Caraş-Severin.
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări
în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în
care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii
reprezentanţilor autorizaţi ai .............................................……………………. cu privire la orice aspect tehnic şi
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)
financiar în cu activitatea legătură noastră.
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Operator economic
………………………….
(nume si functie persoana autorizata )
……………………………………….
(semnatura persoană autorizata si stampila )
A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere, precum şi de către fiecare
dintre subcontractorii declaraţi şi terţi susţinători, dacă este cazul

Formular nr. 4
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITATIE CU OFERTA INDEPENDENTA

3. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................., întreprindere/asociere
care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ............................., în calitate de autoritate contractantă, cu
nr. .......................... din data de ........................,
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................., următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a
fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în
privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele
căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind
condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări,
comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele,
metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva
ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea,
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specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al
deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt
adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,
...............................

Data
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Formular nr. 5
Operator economic,
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al
............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ―Titlu‖ , având ca obiect ...............................
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de …………………….,
particip şi depun ofertă:
□ în nume propriu;
□ ca asociat în cadrul asocierii condusa de < numele liderului / noi înşine >.
□ ca subcontractor
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
2. Confirmăm faptul ca nu licitam pentru acelaşi contract în nici o altă formă.
3. (Aplicabil doar pentru membrii în asociere) Confirmăm, ca membru în consorţiu/asociere că toţi membrii răspund solidar
pentru execuţia contractului, că membrul conducător este autorizat să oblige şi să primească instrucţiuni în numele şi pe seama
fiecărui membru, este răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plăţile, şi că toţi
membrii asocierii se obligă să rămână în asociere pe întreaga durată a execuţiei contactului.
4. Suntem de acord să ne supunem prevederilor Secţiunii a 8-a – Reguli de evitare a conflictului de interese din Ordonanţa 34,
modificată şi completată, şi adăugam, în mod special, că nu avem nici un potenţial conflict de interese sau alte relaţii asemănătoare
cu ceilalţi candidaţi sau alte părţi implicate în procedura de atribuire în timpul depunerii ofertei;
5. Subsemnatul declar că:
□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice
punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
7. De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii
reprezentanţilor autorizaţi ai Autorităţii Contractante cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampilă), in calitate de __________________, legal autorizat sa
semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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Formular nr. 6
OFERTANTUL
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante si adresa completa)
Domnilor,
3. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu
prevederile
si
cerinţele
cuprinse
in
documentaţia
mai
sus
menţionată,
să
prestam
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de
(denumirea serviciului)
(se elimina opţiunile neaplicabile) _______________________________________lei, reprezentând
(suma in litere si in cifre)
________________ euro, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
(suma in litere si in cifre)
_________________________lei. (A se detalia în Anexă la ofertă)
(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilita câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreuna cu comunicarea transmisa de
dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câştigătoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Alături de oferta de baza:
_
|_|
depunem oferta alternativa, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar
„alternativa‖;
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de buna
executie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnătura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
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Anexă la ofertă
Nr.
Crt.

Denumirea
produsului ce se
solicita a fi livrat

Caracteristici
(tip, gramaj, etc.)

Numar
bucati

Preţ

…..

…..

….

….

1.
2.
3.
….

TOTAL /PORŢIE
(lei)
TOTAL
(lei)
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Formular nr. 7
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către .......................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului de participare nr. ............. din .................. privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
............................(denumirea contractului de achizitie publică) noi, ........................................................(denumirea/numele
ofertantului), vă transmitem alăturat urmatoarele:

1.

Documentele de calificare si selecție

Avem speranţa că documentele transmise sunt corespunzătoare şi va vor satisface cerinţele.

Cu stima,

Data completării
…………………
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