Anunturi Proceduri de atribuire Transparenta

INREGISTRARE
ACCES IN SISTEM

Detaliu pentru invitatia numarul 332081

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei
proceduri de achizitie publica.
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: JUDETUL SATU MARE
Numar invitatie: 332081 / 19.07.2012
Denumire contract: Servicii de realizare materiale publicitare si de prezentare, pentru proiectul ”Drumul Vinului Satmarean”
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
DESCRIERE
I.1.1)

I.1.2)

I.1.3)

I.2)
I.2.1)
I.2.2)

Sediul social
JUDETUL SATU MARE
Cod fiscal: 3897378, Adresa: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Satu Mare, Telefon: +40 261807108, Fax: +40
261710495
Adresa la care se transmit ofertele:
P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Satu Mare, Romania, cod postal: 440026, telefon:+40 261711004, fax:+40 261710395,
persoana de contact:MÜNICH FLORIN
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
la sediul Judetului Satu Mare,P-ta 25 Octombrie nr.1, mun.Satu Mare, jud.Satu Mare

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
Tip Autoritate Sectorial: Nu
Tip Activitate: Altele (Servicii publice de interes judetean)

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
DESCRIERE
II.1.1)
II.1.2)
II.1.3)
II.1.5)

II.1.6)
II.1.7)

II.2)
II.2.1)

Denumire contract:
Servicii de realizare materiale publicitare si de prezentare, pentru proiectul ”Drumul Vinului Satmarean”
Tip contract: Servicii
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Obiectul contractului:
Servicii de realizare materiale publicitare si de prezentare pentru proiectul ”Drumul vinului satmarean” (servicii de
tiparire si livrare, servicii de documentare, servicii de proiectare grafica, materiale publicitare) conform specificatiilor
din Caietul de Sarcini.
CPV: 22462000-6 - Materiale publicitare (Rev.2)
Impartire pe loturi: Nu

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
Valoare estimata: 125,070 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)
CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire

Descriere

Garantie de participare

Garantie de buna executie

III.2)
III.2.1)

Cuantumul garantiei de participare va fi de 2.500 RON. Perioada de valabilitate a
garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertei.
Garantia de participare se constituie conform art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006: Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o
societate de asigurari, în original, completat conform Formularului 11 din Sectiunea
III a documentatiei de atribuire; - virament bancar în contul Judetului Satu Mare,
deschis la Trezoreria Municipiului Satu Mare, nr. RO57TREZ5465006XXX000197,
cod fiscal: 3897378, care va purta viza bancii, obligatoriu. - depunere de numerar la
casieria Judetului Satu Mare. Autoritatea contractanta va retine, la prima sa cerere
scrisa, din garantia de participare constituita, în raport cu valoarea estimata a
contractului, valoarea aferenta algoritmului de calcul prevazut la art.278´1 alin.1 lit.a)
din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, suma de 1250 lei, în
cazul în care ofertantul a formulat contesta?ie în fata CNSC, iar prin decizia
pronuntata, contestatia a fost respinsa ca nefondata.
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara
T.V.A. Garantia de buna executie se constituie prin: - Instrument de garantare emis
în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original,
conform Formularului nr.13, cu o durata de valabilitate cel putin egala cu durata
contractului, la care se adauga o perioada de 45 de zile. - depunere de numerar la
casieria Judetului Satu Mare. - Se restituie în termen de 14 zile de la data îndeplinirii
de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca achizitorul
nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei conform art.91 din H.G. 925/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare.

CONDITII DE PARTICIPARE
Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in
registrul comertului sau al profesiei
Descriere: NOTA: Formularele solicitate se vor depune în original. Documentele solicitate se vor depune în oricare din formele: în original, în copie
legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Toate documentele întocmite/emise de catre ofertant se vor prezenta în original,
inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i). Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al candidatului. În cazul în care
acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire. Toate documentele vor fi prezentate în limba romana. (Documentele
emise în alta limba decât româna trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna). Toate documentele vor avea, pe lânga
semnatura, mentionat în clar numele întreg. 1)Declaratie privind eligibilitatea, (privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.) FORMULARUL 1 Ofertantul va depune declaratie pe propria raspundere completata în conformitate cu
Formularul 1 din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire. Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta
Declaratie. 2.) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Ofertantul va depune certificat de participare la licitatie cu oferta
independenta, potrivit Ordinului nr. 314/12.10.2010 al A.N.R.M.A.P., conform FORMULARULUI 5 din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.
3.)Declaratie privind calitatea de participant la procedura Ofertantul va depune declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la
procedura. Se va completa FORMULARUL 3 din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire. Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte
aceasta Declaratie. 4.)Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul va depune declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare. Se va completa FORMULARUL 2 din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire. Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert
sustinator este obligat sa prezinte aceasta declaratie. Tertul sustinator nu trebuie sa se încadreze în prevederile art.181 lit. a,c¹ si d din OUG
nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 5.)Certificate tip eliberate de autoritatile mai jos mentionate din care sa reiasa situatia
operatorului economic Se va prezenta situatia obligatiilor scadente în luna anterioara celei în care se prezinta ofertele. 1. Ofertantul va depune
certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului,
emis de Directia Generala a Finantelor Publice. Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document. 2. Ofertantul va depune certificat
fiscal cu privire la impozitele si taxele locale, eliberat de Directia/Serviciul de specialitate al Consiliului Local în a carui raza de competenta îsi are
ofertantul sediul social. Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document. Nota: Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta
documente echivalente, însotite de traducerea acestora în limba româna de catre un traducator autorizat. 6.)Declaratie privind neîncadrarea în
situatia prevazuta la art.69^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul va depune declaratie pe propria raspundere
completata în conformitate cu FORMULARUL 4 din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire. NOTA: În sensul prevederilor art.69¹ din OUG
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru
procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica,

sunt: Stef Mihai Adrian, Govor Mircea Vasile, Csehi Árpád Szabolcs, Crasnai Mihaela Elena Ana, Venemozer Ana Erica, Manta Magdalena Sofia,
Pataki Csaba, Pîrcalab Oana Dana, Roman Luminita Liliana, Dragos Mihaela Alina, Antal István János, Ardelean Ciprian George, Barcza Daniel
Botond, Bercea Vasile, Berinde Vasile, Bota Cosmin Gheorghe, Bura Nicolae, Buzgau Oliviu Aurel, Ciucos Liviu, Draveczky Carol Iosif, Enatescu
Virgil, Filip Daciana Crina, Gindele Emeric, Giurca Radu Octavian, Horvat Alexandru, Kaiser Stefan, Konya Ladislau Stefan, Kovács Máté, Kira
Beniamin, Lazar Daliana Stefania, Löchli Terézia Tündér, Marusca Anna Maria, Maxi Rodica, Marginean Maria Eva, Mihalca Ioan, Muresan Radu,
Musznay Árpád, Nagy Alexandru, Nagy Maria, Nistor Ioan, Panea Alexandru, Pal Nicolae Mircea, Pasca Vasile, Petric Octavian, Pinter Jozsef, Puie
Dorin Ionel, Rácz Éva Maria, Riedl Rudolf, Rus Ioan, Rusu Grigore Mihail, Szász Piroska, Stier Péter Gabriel, Salagean Ioan Gheorghe, Silaghi
Mircea Gheorghe, Várna Levente, Veres Istvan, Viman Ioan Vasile. 1. Persoane juridice române: Ofertantul va depune: Certificat constatator emis de
ONRC cu cel mult 30 de zile înainte de data sedintei de deschidere a ofertelor, din care sa reiasa faptul ca, ofertantul nu are înscrise mentiuni
referitoare la condamnari pentru fapte penale, punerea sub interdictie, instituirea curatelei, declararea starii de insolventa, lichidare, respectiv
reorganizare judiciara sau faliment, si din care sa reiasa faptul ca, ofertantul are înscrisa în domeniile de activitate, activitatea ce face obiectul
prezentei proceduri. Dupa caz, fiecare asociat, este obligat sa prezinte acest document. NOTA: - Ofertantului desemnat câstigator, înainte de a i se
transmite comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa prezinte, în original sau în copie legalizata, certificatul constatator,
pentru conformitate. - Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate în favoarea ofertantului de catre
eventualii subcontractanti si/sau de catrea un tert sustinator. 2. Persoane fizice române: Ofertantul va depune: Autorizatia de functionare PFA. Dupa
caz, fiecare asociat, este obligat sa prezinte acest document. 3. Persoane juridice/fizice straine: Se vor prezenta documente edificatoare care
dovedesc o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica autorizata conform prevederilor legale din tara în care ofertantul este rezident. Ofertantii
care participa la procedura trebuie sa faca dovada ca sunt atestati de catre un organism abilitat în tara în care ofertantul este rezident ori apartine din
punct de vedere profesional la o grupare legal constituita, în conformitate cu legislatia în vigoare din tara de origine a ofertantului, însotite de
traducerea acestora în limba româna de catre un traducator autorizat, documente valabile la data sedintei de deschidere a ofertei. Dupa caz, fiecare
asociat, este obligat sa prezinte aceste documente.

Capacitatea economica si financiara
Descriere: Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani fara a fi luat în considerare anul în curs sa fie cel putin egala cu 240.000 lei în functie de
documentele disponibile ale operatorilor economici ce vor fi prezentate în vederea îndeplinirii cerintelor de calificare, se va determina ca medie
aritmetica a cifrelor de afaceri globale obtinute de operatorul economic în anii financiari prezentati.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: 1.Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare, în ultimii 3 ani calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor Se
solicita completarea anexei Formularului 7 numai cu date referitoare la contracte de natura similara, care va contine valori, perioade de derulare a
contractelor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.,2. Ofertantul va nominaliza în anexa la Formularul 7: un contract care sa aiba obiect similar cu cel al prezentei proceduri, cu valoare de minim 125.000 lei fara TVA, sau - maxim 3 contracte a caror
valoare însumata sa fie de minim 125.000 lei fara TVA, care sa aiba ca obiect prestari de servicii similare prezentei proceduri;,continuare: Se va
depune în acest sens contractul/contractele sau cel putin partile relevante ale contractului/contractelor (denumirea partilor, denumirea contractului,
obiect, valoare, perioada de derulare a contractului, procent îndeplinit de executant etc.) însotit/însotite de: recomandarea/recomandarile
beneficiarului/beneficiarilor si procesul verbal de receptie a produselor si serviciilor aferente contractului/contractelor depuse. Documentele trebuie sa
fie datate, semnate în clar si fara prescurtari, si trebuie sa contina informatii privind obiectul contractului, duratei acestuia si pretul platit pentru
serviciile presate. In cazul asocierilor conditia se va considera îndeplinita in mod cumulativ.,3. Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului
angajat si al cadrelor de conducere,4. Lista cu personalul propus pentru îndeplinirea contractului,5. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca pot asigura
personalul de specialitate considerat strict necesar pentru îndeplinirea contractului, respectiv 2 experti specializati în realizarea materialelor
publicitare/promotionale, cu experienta în comunicare/promovare/publicitate. Pentru membrii nominalizati în lista cu personalul responsabil pentru
indeplinirea contractului, ofertantul va depune: - Curriculum Vitae din care sa reiasa calificarea si experienta personala, în original, semnat pentru toti
expertii implicati în proiect;,NOTA: Ofertantului, clasat pe primul loc, i se va solicita sa prezinte, pentru fiecare din cei 2 (doi) experti implicati în
proiect, copii ale: - oricaror documente relevante care sa demonstreze participarea acestora într-un proiect similar, respectiv experienta profesionala
mentionata în Curriculum Vitae.,6. Declaratia privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
Ofertantii vor nominaliza în Anexa la Formularul 10, subcontractantii. Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta declaratie.,Alte
cerinte: Precizari privind asocierea -în cazul în care doi sau mai multi operatori economici se vor asocia cu scopul de a depune oferta comuna, se va
prezenta acordul de asociere semnat de catre parti, acesta urmând a fi legalizat, doar în situatia în care oferta comuna a acestora va fi declarata
câstigatoare, înainte de data semnarii contractului; -unul dintre asociati va fi nominalizat ca si lider al asociatiei si confirmat prin depunerea scrisorilor
de împuternicire semnate de catre persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor; -în acordul de asociere se va mentiona faptul ca
liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele si pentru toti asociatii, acesta fiind raspunzator fata de
beneficiar pentru îndeplinirea contractului. Plata se va face catre liderul asociatiei;,continuare: - documentele solicitate pentru demonstrarea
capacitatii economico-financiare, capacitatea tehnica si/sau profesionala si standardele de asigurare a calitatii si de protectie a mediului se vor
depune conform Ordinului nr 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare si selectie;,continuare: -ofertantii
persoane juridice/fizice straine vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, prin care, în cazul în care oferta este declarata câstigatoare, îsi
asuma responsabilitatea ca înaintea încheierii contractului, în cazul asocierii cu persoane juridice române, vor împuternici pe unul dintre asociatii
înregistrati în România pentru îndeplinirea obligatiilor ce îi revine fiecarui asociat în îndeplinirea contractului.,Alte cerinte: Precizari privind tertul
sustinator: - În situatii justificate corespunzator, capacitatea economico-financiara poate fi demonstrata si în conditiile prevederilor art.186 din OUG
nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. - În situatii justificate corespunzator capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi
demonstrata si în conditiile prevederilor art.190 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. - documentele solicitate pentru
demonstarea capacita?ii economice-financiare si a capacita?ii tehnice ?i/sau profesionale se vor depune conform Ordinului 509/2011 emis de
Pre?edintele ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare ?i selec?ie. 1.) Depunerea Certificatului privind managementul sistemului calitatii ISO
9001 sau echivalent pentru partea din contract pe care o realizeaza,2.) Depunerea Certificatului care atesta respectarea standardelor cu privire la
protectia mediului ISO 14001 sau echivalent pentru partea din contract pe care o realizeaza,NOTA: Pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor privind
standardele solicitate nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este în curs de certificare. În cazul
asocierii unui grup de operatori economici, cerintele privind standardele de asigurare a calitatii si protectiei mediului, vor fi indeplinite cumulativ de

membrii asocierii. În cazul în care certificarile vor fi indeplinite cumulativ, e necesar ca fiecare membru al asocierii sa fie certificat pentru partea din
contract pe care o realizeaza. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta certificatele / documentele relevante însotite de traduceri în
limba româna de catre un traducator autorizat.

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline

IV.2)

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)
IV.3.3)
IV.3.4)
IV.3.5)
IV.3.6)

INFORMATII ADMINISTRATIVE
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
www.e-licitatie.ro
Limba de redactare a ofertei: Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: Data limita de depunere a ofertelor: 07.08.2012 09:00
Data si ora deschiderii ofertelor: 07.08.2012 10:00
Data limita de valabilitate a ofertei: -

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)
MOD DE FINANTARE
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.1.2)
Fond european: Programul Operational Regionale
Data expedierii prezentei invitatii: 19.07.2012 11:50

Fisa de date
Tip anunt: Invitatie de participare
Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: MÜNICH FLORIN, Tel. +40
261711004, Email: florin.munich@cjsm.ro, Fax: +40 261710395, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.elicitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate a administratiei publice locale

Activitate (Activitati)
Altele: Servicii publice de interes judetean

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Servicii de realizare materiale publicitare si de prezentare, pentru proiectul ”Drumul Vinului Satmarean”

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: în Judetul Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de realizare materiale publicitare si de prezentare pentru proiectul ”Drumul vinului satmarean” (servicii de tiparire si livrare, servicii
de documentare, servicii de proiectare grafica, materiale publicitare) conform specificatiilor din Caietul de Sarcini.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22462000-6 Materiale publicitare (Rev.2)
79131000-1 Servicii de documentare (Rev.2)
79822500-7 Servicii de proiectare grafica (Rev.2)
79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
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Fisa de date
Servicii de realizare materiale publicitare si prezentare, conform Caietului de sarcini:
1.Sigla produsului
2.Album legat de istoria vinului satmarean, realizate multilingv RO, HU, EN. – 200 bucati
3.Brosuri tematice de prezentare a traseelor tematice – realizate multilingv (RO, HU, EN.)- 2.000 bucati, câte 200 de exemplare pentru
fiecare circuit turistic viticol si 1400 de exemplare brosura comuna pentru cele 3 circuite turistice viticole
4.Pliante - 2.000 bucati, realizate multilingv (RO, HU, EN.)
5.Magneti de frigider - 620 bucati
6.Stik-uri - 620 bucati
7.Brelocuri - 620 bucati
8.Traiste din cânepa - 620 bucati
9.Sticle pentru vin - 620 bucati
10.Ulcele pentru vin - 200 bucati
11.Pahare pentru vin - 400 bucati
12.Suporturi pentru pahare - 400 bucati
13.POP-UP : 1 bucata
14.TRADUCERE
Ofertantul va elabora materialele publicitare cu respectarea instructiunilor Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational
Regional, editia III a, septembrie 2010:
http://www.inforegio.ro/sites/default/files/MIV%208%20Septembrie%202010.pdf
a)Scopul contractului: Servicii de realizare materiale publicitare si de prezentare, pentru proiectul ”Drumul Vinului Satmarean”.
b)Valoarea estimata este de 125.070 LEI, fara TVA, echivalentul a 28.099,31 EURO (la curs inforeuro din iulie 2012 de 1 EURO = 4,4510
LEI),
din care:
-122.070 LEI, fara TVA, echivalentul a 27.425,30 EURO (la curs inforeuro din iulie 2012 de 1 EURO = 4,4510 LEI) pentru cheltuieli cu
realizarea materialelor publicitare;
-3000 LEI, fara TVA, echivalentul a 674,01 EURO (la curs inforeuro din iulie 2012 de 1 EURO = 4,4510 LEI) pentru cheltuieli cu traducerea.
Valoarea estimata fara TVA: 125,070.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
4 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Cuantumul garantiei de participare va fi de 2.500 RON.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertei.
Garantia de participare se constituie conform art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006:
-Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de
asigurari, în original, completat conform Formularului 11 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire;
- virament bancar în contul Judetului Satu Mare, deschis la Trezoreria Municipiului Satu Mare, nr. RO57TREZ5465006XXX000197, cod
fiscal: 3897378, care va purta viza bancii, obligatoriu.
- depunere de numerar la casieria Judetului Satu Mare.
Autoritatea contractanta va retine, la prima sa cerere scrisa, din garantia de participare constituita, în raport cu valoarea estimata a
contractului, valoarea aferenta algoritmului de calcul prevazut la art.278´1 alin.1 lit.a) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, suma de 1250 lei, în cazul în care ofertantul a formulat contesta?ie în fata CNSC, iar prin decizia pronuntata, contestatia a fost
respinsa ca nefondata.

III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara T.V.A.
Garantia de buna executie se constituie prin:
-Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original, conform Formularului
nr.13, cu o durata de valabilitate cel putin egala cu durata contractului, la care se adauga o perioada de 45 de zile.
- depunere de numerar la casieria Judetului Satu Mare.
- Se restituie în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca achizitorul
nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei conform art.91 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bug.consolidat al jud.SM,bug.de stat si din bug.FE neramb.prin POR 2007-2013;Axa pr.5,Dom.major de interv.5.3;Contr.de
finant.nr.1974/08.08.2011,cod SMIS 22194

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
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Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila
a) 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, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica 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;
c)OUG 30/2006,cu modif.si compl.ult;d)HG 942/2006,cu modif.si compl.ult;e)Legea 346/2004,cu modif.si compl.ult;f)Ord.ANRMAP
302/2011;g)Ord.ANRMAP 314/2010;h)Ord.ANRMAP 509/2011;i)Ord.ANRMAP nr.170/2012;j)Ord.ANRMAP nr.171/2012.NOTA:–Prin
leg.ment.se întelege leg.cu modif.si compl.la zi;–Prezenta enum.nu are caracter limit;–Inf.priv.legis.ref.la achiz.pe www.anrmap.ro.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
NOTA:
Formularele solicitate se vor depune în original.
Documentele solicitate se vor depune în oricare din formele: în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”.
Toate documentele întocmite/emise de catre ofertant se vor prezenta în original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i).
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al candidatului. În cazul în care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va
prezenta o împuternicire.
Toate documentele vor fi prezentate în limba romana. (Documentele emise în alta limba decât româna trebuie sa fie însotite de traducerea
autorizata în limba româna).
Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele întreg.
1)Declaratie privind eligibilitatea, (privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.)
FORMULARUL 1
Ofertantul va depune declaratie pe propria raspundere completata în conformitate cu Formularul 1 din Sectiunea III a Documentatiei de
atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
2.) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Ofertantul va depune certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, potrivit Ordinului nr. 314/12.10.2010 al A.N.R.M.A.P.,
conform FORMULARULUI 5 din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.
3.)Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Ofertantul va depune declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura. Se va completa FORMULARUL 3 din
Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
4.)Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul va depune declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare. Se va completa FORMULARUL 2 din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta declaratie. Tertul sustinator nu trebuie sa se încadreze în
prevederile art.181 lit. a,c¹ si d din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
5.)Certificate tip eliberate de autoritatile mai jos mentionate din care sa reiasa situatia operatorului economic
Se va prezenta situatia obligatiilor scadente în luna anterioara celei în care se prezinta ofertele.
1. Ofertantul va depune certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetele componente ale
bugetului general consolidat al statului, emis de Directia Generala a Finantelor Publice.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
2. Ofertantul va depune certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale, eliberat de Directia/Serviciul de specialitate al Consiliului
Local în a carui raza de competenta îsi are ofertantul sediul social.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
Nota: Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente echivalente, însotite de traducerea acestora în limba româna de catre un
traducator autorizat.
6.)Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art.69^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantul va depune declaratie pe propria raspundere completata în conformitate cu FORMULARUL 4 din Sectiunea III a Documentatiei de
atribuire.
NOTA: În sensul prevederilor art.69¹ din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu functie de decizie din cadrul
autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care
aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent
autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica, sunt: Stef Mihai Adrian, Govor Mircea Vasile, Csehi Árpád
Szabolcs, Crasnai Mihaela Elena Ana, Venemozer Ana Erica, Manta Magdalena Sofia, Pataki Csaba, Pîrcalab Oana Dana, Roman Luminita
Liliana, Dragos Mihaela Alina, Antal István János, Ardelean Ciprian George, Barcza Daniel Botond, Bercea Vasile, Berinde Vasile, Bota
Cosmin Gheorghe, Bura Nicolae, Buzgau Oliviu Aurel, Ciucos Liviu, Draveczky Carol Iosif, Enatescu Virgil, Filip Daciana Crina, Gindele
Emeric, Giurca Radu Octavian, Horvat Alexandru, Kaiser Stefan, Konya Ladislau Stefan, Kovács Máté, Kira Beniamin, Lazar Daliana
Stefania, Löchli Terézia Tündér, Marusca Anna Maria, Maxi Rodica, Marginean Maria Eva, Mihalca Ioan, Muresan Radu, Musznay Árpád,
Nagy Alexandru, Nagy Maria, Nistor Ioan, Panea Alexandru, Pal Nicolae Mircea, Pasca Vasile, Petric Octavian, Pinter Jozsef, Puie Dorin
Ionel, Rácz Éva Maria, Riedl Rudolf, Rus Ioan, Rusu Grigore Mihail, Szász Piroska, Stier Péter Gabriel, Salagean Ioan Gheorghe, Silaghi
Mircea Gheorghe, Várna Levente, Veres Istvan, Viman Ioan Vasile.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
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1. Persoane juridice române: Ofertantul va depune: Certificat constatator emis de ONRC cu cel mult 30 de zile înainte de data sedintei de
deschidere a ofertelor, din care sa reiasa faptul ca, ofertantul nu are înscrise mentiuni referitoare la condamnari pentru fapte penale,
punerea sub interdictie, instituirea curatelei, declararea starii de insolventa, lichidare, respectiv reorganizare judiciara sau faliment, si din
care sa reiasa faptul ca, ofertantul are înscrisa în domeniile de activitate, activitatea ce face obiectul prezentei proceduri.
Dupa caz, fiecare asociat, este obligat sa prezinte acest document.
NOTA:
-Ofertantului desemnat câstigator, înainte de a i se transmite comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa
prezinte, în original sau în copie legalizata, certificatul constatator, pentru conformitate.
-Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate în favoarea ofertantului de catre eventualii
subcontractanti si/sau de catrea un tert sustinator.
2. Persoane fizice române: Ofertantul va depune: Autorizatia de functionare PFA.
Dupa caz, fiecare asociat, este obligat sa prezinte acest document.
3. Persoane juridice/fizice straine: Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica
autorizata conform prevederilor legale din tara în care ofertantul este rezident. Ofertantii care participa la procedura trebuie sa faca dovada
ca sunt atestati de catre un organism abilitat în tara în care ofertantul este rezident ori apartine din punct de vedere profesional la o grupare
legal constituita, în conformitate cu legislatia în vigoare din tara de origine a ofertantului, însotite de traducerea acestora în limba româna de
catre un traducator autorizat, documente valabile la data sedintei de deschidere a ofertei.
Dupa caz, fiecare asociat, este obligat sa prezinte aceste documente.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani fara a fi luat în considerare
anul în curs sa fie cel putin egala cu 240.000 lei în functie de documentele
disponibile ale operatorilor economici ce vor fi prezentate în vederea
îndeplinirii cerintelor de calificare, se va determina ca medie aritmetica a
cifrelor de afaceri globale obtinute de operatorul economic în anii financiari
prezentati.

Fisa de informatii generale conform FORMULARULUI 6 din
Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Orice documente disponibile ale operatorilor economici ce vor fi
prezentate în vederea demonstrarii îndeplinirii cerintelor de
calificare.
Valorile cifrelor de afaceri globale vor fi exprimate în Lei si în
Euro, la cursul Leu/Euro mediu comunicat de BNR pentru anul
respectiv.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede
decât Euro sau Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale
stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective în care s-a
facut înregistrarea si se vor specifica ratele utilizate în oferta
depusa.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta documente echivalente,
însotite de traducerea acestora în limba româna de catre un
traducator autorizat, documente valabile la data sedintei de
deschidere a ofertei.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste
documente.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

1.Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare, în ultimii 3
ani calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor
Se solicita completarea anexei Formularului 7 numai cu date referitoare la
contracte de natura similara, care va contine valori, perioade de derulare a
contractelor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante
sau clienti privati.

Se va depune o Declaratie privind lista principalelor servicii
similare, prestate în ultimii 3 ani conform FORMULARULUI 7 din
Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.

2. Ofertantul va nominaliza în anexa la Formularul 7:
- un contract care sa aiba obiect similar cu cel al prezentei proceduri, cu
valoare de minim 125.000 lei fara TVA,
sau
-maxim 3 contracte a caror
valoare însumata sa fie de minim 125.000 lei fara TVA, care sa aiba ca
obiect prestari de servicii similare prezentei proceduri;

NOTA:
Conversia în Lei a valorilor contractelor se va face la cursul
mediu BNR aferent anului/anilor în care au fost furnizate
produsele, sau la cursul Bancii Nationale din tara de resedinta a
ofertantului, în cazul nerezidentilor, pentru anul/anii îndeplinirii
contractului, respectiv:
Anul 2009: 1 Euro = 4,2373 Lei;
Anul 2010: 1 Euro = 4,2099 Lei;
Anul 2011: 1 Euro = 4,2379 Lei
Pentru anul 2012: se va utiliza cursul valutar mediu lunar
comunicat de catre BNR aferent lunii la care se raporteaza
contractul/contractele nominalizate în Anexa la Formularul 7 din
Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.

continuare:
Se va depune în acest sens contractul/contractele sau cel putin partile
relevante ale contractului/contractelor (denumirea partilor, denumirea
contractului, obiect, valoare, perioada de derulare a contractului, procent
îndeplinit de executant etc.) însotit/însotite de: recomandarea/recomandarile
beneficiarului/beneficiarilor si procesul verbal de receptie a produselor si
serviciilor aferente contractului/contractelor depuse.
Documentele trebuie sa fie datate, semnate în clar si fara prescurtari, si
trebuie sa contina informatii privind obiectul contractului, duratei acestuia si
pretul platit pentru serviciile presate.
In cazul asocierilor conditia se va considera îndeplinita in mod cumulativ.
3. Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al
cadrelor de conducere

Completarea si depunerea FORMULARULUI 8 din Sectiunea III
a Documentatiei de atribuire

4. Lista cu personalul propus pentru îndeplinirea contractului

Completarea si depunerea FORMULARULUI 9 din Sectiunea III
a Documentatiei de atribuire.
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5. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca pot asigura personalul de specialitate considerat strict necesar pentru îndeplinirea contractului, respectiv 2 experti
specializati în realizarea materialelor publicitare/promotionale, cu
experienta în comunicare/promovare/publicitate.
Pentru membrii nominalizati în lista cu personalul responsabil pentru
indeplinirea contractului, ofertantul va depune:
-Curriculum Vitae din care sa reiasa calificarea si experienta personala, în
original, semnat pentru toti expertii implicati în proiect;
NOTA: Ofertantului, clasat pe primul loc, i se va solicita sa prezinte, pentru
fiecare din cei 2 (doi) experti implicati în proiect, copii ale:
- oricaror documente relevante care sa demonstreze participarea acestora
într-un proiect similar, respectiv experienta profesionala mentionata în
Curriculum Vitae.

-

6. Declaratia privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de
subcontractanti si specializarea acestora

Informatii privind subcontractantii completata conform
FORMULARULUI 10 din Sectiunea III a Documentatiei de
atribuire, precum si Anexa la Formularul 10 din Sectiunea III a
Documentatiei de atribuire.

Ofertantii vor nominaliza în Anexa la Formularul 10, subcontractantii.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta declaratie.

Alte cerinte:
Precizari privind asocierea
-în cazul în care doi sau mai multi operatori economici se vor asocia cu
scopul de a depune oferta comuna, se va prezenta acordul de asociere
semnat de catre parti, acesta urmând a fi legalizat, doar în situatia în care
oferta comuna a acestora va fi declarata câstigatoare, înainte de data
semnarii contractului;
-unul dintre asociati va fi nominalizat ca si lider al asociatiei si confirmat prin
depunerea scrisorilor de împuternicire semnate de catre persoanele cu
drept de semnatura din partea tuturor asociatilor;
-în acordul de asociere se va mentiona faptul ca liderul asociatiei este
împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele si pentru toti
asociatii, acesta fiind raspunzator fata de beneficiar pentru îndeplinirea
contractului. Plata se va face catre liderul asociatiei;
continuare:
- documentele solicitate pentru demonstrarea capacitatii economicofinanciare, capacitatea tehnica si/sau profesionala si standardele de
asigurare a calitatii si de protectie a mediului se vor depune conform
Ordinului nr 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP privind formularea
criteriilor de calificare si selectie;

-

continuare:
-ofertantii persoane juridice/fizice straine vor prezenta o declaratie pe
proprie raspundere, prin care, în cazul în care oferta este declarata
câstigatoare, îsi asuma responsabilitatea ca înaintea încheierii contractului,
în cazul asocierii cu persoane juridice române, vor împuternici pe unul dintre
asociatii înregistrati în România pentru îndeplinirea obligatiilor ce îi revine
fiecarui asociat în îndeplinirea contractului.
Alte cerinte:
Precizari privind tertul sustinator:
- În situatii justificate corespunzator, capacitatea economico-financiara
poate fi demonstrata si în conditiile prevederilor art.186 din OUG nr.
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
- În situatii justificate corespunzator capacitatea tehnica si/sau profesionala
poate fi demonstrata si în conditiile prevederilor art.190 din OUG
nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
- documentele solicitate pentru demonstarea capacita?ii economicefinanciare si a capacita?ii tehnice ?i/sau profesionale se vor depune
conform Ordinului 509/2011 emis de Pre?edintele ANRMAP privind
formularea criteriilor de calificare ?i selec?ie.

-

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

1.)Depunerea Certificatului
privind managementul sistemului calitatii ISO 9001 sau echivalent pentru
partea din contract pe care o realizeaza

Certificat ISO 9001 sau echivalent

2.)Depunerea Certificatului care
atesta respectarea standardelor cu privire la protectia mediului ISO 14001
sau echivalent pentru partea din contract pe care o realizeaza

Certificat ISO 14001 sau echivalent

NOTA:
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor privind standardele solicitate nu
se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul
economic este în curs de certificare.
În cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele privind
standardele de asigurare a calitatii si protectiei mediului, vor fi indeplinite
cumulativ de membrii asocierii.
În cazul în care certificarile vor fi indeplinite cumulativ, e necesar ca fiecare
membru al asocierii sa fie certificat pentru partea din contract pe care o
realizeaza.
Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta certificatele /
documentele relevante însotite de traduceri în limba româna de catre un
traducator autorizat.

-

III.2.4) Contracte rezervate
Nu
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III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
20/2012

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
-Propunerea tehnica va fi redactata si depusa conform cerintelor minime obligatorii din Caietul de sarcini.
-Propunerea tehnica va fi însotita si de graficul de prestare si livrare.
-Declaratia privind protectia muncii, sanatate si securitate în munca si protectia mediului completata conform Formularului 12 M
Nota: Specificatiile din caietul de sarcini reprezinta cerinte minimale. Ofertele care nu vor întruni cerintele minime vor fi respinse fiind
considerate neconforme.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara trebuie sa fie exprimata în LEI, fara TVA , cu prezentarea TVA separat, cu 2 zecimale si trebuie sa includa:
-Formularul de oferta completat conform Formularului 12 din Documentatia de atribuire – Sectiunea III- Formulare;
-Anexa la Formularul 12 – Centralizatorul de preturi
Pretul ofertat trebuie mentinut pe toata perioada de derulare a contractului
Echivalen?a leu/euro pentru ofertarea pretului se va determina corespunzator cursului inforeuro pe luna iulie 2012, 1 euro=4,4510 lei.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
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Fisa de date
Adresa la care se depune oferta: Registratura Judetului Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr.1, mun. Satu Mare, judetul Satu Mare, cod postal
440026;
Numar de exemplare: 1 original si 1 copie;
Modul de prezentare:
-Ofertantul va semna, numerota si stampila fiecare pagina a ofertei, va întocmi OPIS;
-Ofertantul trebuie sa prezinte oferta, în original si în copie, în plicuri/pachete separate, astfel, pe fiecare plic/pachet se va scrie „ORIGINAL”
si respectiv „COPIE”;
-Oferta trebuie sa contina: documentele de calificare, oferta tehnica si oferta financiara care vor fi prezentate în 3 plicuri separate;
-Plicurile/pachetele se vor introduce, într-un plic/pachet exterior, închis corespunzator si netransparent;
-Plicul/pachetul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia ”A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA
„conform invitatiei de participare”. Daca plicul/pachetul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu
îsi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei;
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad în sarcina operatorului economic.
Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decât cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza
nedeschisa.
Documente care însotesc oferta, care vor fi introduse într-un plic separat:
-Scrisoarea de înaintare - Formularul S
-Dovada constituirii Garantiei de participare (completata conform Formularului 11 – Instrument de garantare, Ordin de Plata confirmat de
banca sau chitanta de la casieria Judetului Satu Mare), in original, prezentata cel mai târziu la deschiderea ofertelor;
-Împuternicirea reprezentantilor pentru participarea la sedinta de deschidere însotite de copii ale BI/CI, Pasaport sau alt act de identitate
legal;
-Împuternicire conform Formularului 14
-Declaratie IMM (dupa caz)
-Declaratia privind asigurarea si respectarea principiului egalitatii de sanse si nediscriminarii completata conform Formularului 12 N
-Formularul de contract din Sectiunea IV a documentatiei de atribuire, semnat si stampilat pe
fiecare pagina.
Ofertantii pot crea amendamente la clauzele contractuale specifice, însa numai daca acestea sunt oportune si în avantajul derularii
contractului si implicit a Autoritatii Contractuale si daca sunt în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. Acestea vor fi formulate în
scris. Clauzele contractuale obligatorii sunt imperative si nu pot fi modificate de catre ofertant.
NOTA: Informatiile detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national se refera la conditiile de munca si protectia muncii,
securitatii si sanatatii în munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html
-Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru returnarea ofertei fara a fi deschisa, în urmatoarele
cazuri:
oOferta a fost depusa dupa data si ora limita de depunere, sau
oLa o alta adresa decât cea stabilita;
-Oferta care nu este însotita de garantia de participare, astfel cum a fost solicitata în documentatia de atribuire va fi considerata
inacceptabila, în consecinta, respinsa;
-Comisia de evaluare va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate sau desfacute sau cu semne distinctive, indiferent din vina cui s-au
produs acestea.
Data limita de depunere a ofertelor:„conform invitatiei participare”
Deschiderea ofertelor: Comisia de evaluare va proceda la deschiderea ofertelor, la sediul autoritatii contractante, „conform invitatiei de
participare”.
Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei:
Ofertantul poate modifica sau retrage oferta dupa transmitere, având grija ca notificarea scrisa de modificare sau retragere sa fie primita la
Registratura Judetului Satu Mare înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Nici o oferta nu va fi modificata ulterior termenului limita de depunere a ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie
prezentate în conformitate cu prevederile punctului IV.4.3), cu amendamentul ca pe plicul exterior se va inscriptiona, în mod obligatoriu si
mentiunea „MODIFICARI”.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12-07-2012 15:51

Pagina 7/8

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013;Axa prioritara 5–Dezvoltarea durabila si promovarea turismului,Domeniul
major de interventie 5.3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitatii României ca
destinatie turistica si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala,Contractul de finantare nr.
1974/08.08.2011, cod SMIS 22194
Tipul de finantare: Fonduri europene
Fond european: Programul Operational Regionale

VI.3) ALTE INFORMATII
În conformitate cu Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie al ANRMAP, în cazul în care doua sau mai multe oferte
ocupa primul loc cu acelasi pret, modalitatea de departajare este urmatoarea: Ofertantilor, care au prezentat acelasi pret, li se va solicita
transmiterea unei noi Propuneri financiare în plic închis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua Propunere financiara are pretul cel
mai scazut. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata câstigatoare.

VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art.256^2 alin.1 lit.b din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare – 5 zile.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Satu Mare – Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Tel. +40 261807154, Fax: +40 261713072, Adresa internet
(URL): cjsm.ro
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SECŢIUNEA II
CAIET DE SARCINI

1

Această secţiune 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 şi financiară.
Cerinţele impuse prin prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale.
Neîndeplinirea de către oricare dintre ofertanţi a uneia, sau mai multor cerinţe, determină
respingerea ofertei ca neconforme.
I.

Introducere

Judeţul Satu Mare este beneficiarul proiectului „Drumul Vinului Sătmărean” cod SMIS 22194,
selectat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 5 - Dezvoltarea
durabilă şi promovarea turismului, domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului
turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie
turistică şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
Obiectivul general al acestui proiect îl constituie promovarea potenţialului turistic existent la
nivelul judeţului Satu Mare şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii
României ca destinaţie turistică, prin creşterea vizibilităţii naţionale a judeţului Satu Mare pe
harta turistică a României prin prisma promovării produsului turistic viticol sătmărean.
Acest lucru se va concretiza prin conceperea a trei trasee tematice în judeţul Satu Mare şi
promovarea lor prin instrumente specifice de marketing, aceste activităţi fiind menite să facă
judeţul Satu Mare să devină o destinaţie atractivă pentru turism, afaceri împreună cu dezvoltarea
produselor turistice şi creşterea utilizării internetului în serviciile de promovare turistică.
Aceste trasee turistice tematice sunt:
Drumul vinului Halmeu Vii-Oraşu Nou Vii: Halmeu Vii, Turulung Vii, Oraşu Nou Vii
Acest prim tronson viticol sătmărean, are ca punct de plecare localitatea Halmeu Vii, ajunge la
Turulung Vii, de aici turiştii având posibilitatea de a-şi continua drumul spre Oraşu Nou Vii fie
prin Călineşti-Oaş, fie prin Livada. Turiştii care sosesc în zonă pot remarca nelipsitele pivniţe
tradiţionale din cărămidă, construcţii boltite, cu ornamente la intrare, efectuate prin traforare
meticuloasă în scândură de brad.
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Halmeul este una dintre cele mai cunoscute comune producătoare de căpşuni din ţară. Pe lângă
căpşuni, o altă cultură la fel de remarcabilă este cea a viţei-de-vie, vinurile din Halmeu fiind
renumite în judeţ şi la nivel regional. Zona Halmeul se consideră a fi parte integrantă a podgoriei
Tokaji (parte de est). Localitatea Halmeu este centrul administrativ al comunei ce-i poartă
numele şi de care aparţin alte şase localităţi: Porumbeşti, Cidreag, Mesteacăn, Dabolţ, Băbeşti şi
Halmeu Vii. Obiective turistice din comună: Piatra Cerbului, Cidrul de la Halmeu Vii, Biserica
reformată Halmeu, Monumentul eroilor, Zona râului Tur (rezervaţie naturală) – un loc potrivit
pentru practicarea cicloturismului, Expoziţia permanentă de pictură Vigh István (aflată pe
culoarele primăriei din comună, expoziţie donată de pictor satului natal), Ziua comunei Halmeu,
în ultima sâmbătă şi duminică din luna mai, târg comunal, a doua zi de joi a fiecărei luni, Hramul
Bisericilor. Halmeu Vii este una din cele mai bune zone viticole ale judeţului.
Satul Turulung Vii – sat de şvabi – aparţine, din punct de vedere administrativ-teritorial, comunei
Turulung. Aceasta este situată în nord-estul judeţului Satu Mare, în apropierea graniţei cu
Ungaria şi Ucraina, la 26 de km de Satu Mare.
Circuitul turistic viticol se continuă spre Oraşu Nou Vii, fiind propuse două variante pentru
turişti: o primă variantă propune continuarea traseului prin Călineşti-Oaş unde turiştii pot opta
pentru agroturism, pescuit, putând vedea lacul de acumulare Călineşti-Oaş, Catedrala Ortodoxă
Călineşt-Oaş, Casa Ţărănească – Muzeu. A doua variantă, propune ruta Livada, iar pe traseu se
mai pot vizita monumentele istorice din Livada: Castelul Vecsey, Biserica Reformată-Calvină
(din 1457), Oaş, Oraşu Nou Vii, turiştii pot degusta vinurile autohtone în cadrul concursurilor de
vin locale (luna februarie). Pe lângă aceasta, alte obiective turistice mai constituie: Monumentul
Szecseny (Remetea Oaş), Zona de agrement „Lac Mujdeni” şi popasul Mujdeni. De asemenea,
un loc deosebit pentru pelerinaj îl reprezintă Mânăstirea Portăriţa, din Oraşu Nou. Printre
evenimentele locale, alături de concursurile de vinuri, se mai pot aminti Concursurile de Pălincă
Oşenească, Ziua comunei (ultima duminică din iulie).
Drumul vinului Carei-Pir
Municipiul Carei este situat în nord-vestul României, la o distanţă de 99 km de municipiul
Oradea. Se află în partea de sud-vest a judeţului Satu Mare, într-o regiune de câmpie, la 35 km de
reşedinţa de judeţ. Poziţia geografică avantajoasă a Careiului a permis dezvoltarea producţiei, dar
şi a comerţului încă din cele mai vechi timpuri. Careiul prezintă o tradiţie specifică în cultura
viţei-de-vie, podgorenii constituindu-se în Ordinul Cavalerii Vinului „Sf. Orban”, care, anul
acesta, au organizat cea de-a XV –a ediţie a concursului de vinuri nobile din Carei.
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Vinurile produse în zona Careiului au înregistrat, în ultimul an, o creştere semnificativă, în ceea
ce priveşte calitatea. Aceasta a fost concluzia la care au ajuns specialiştii prezenţi la evenimentul
din martie – concursul de vinuri nobile, potrivit relatărilor presei locale, după ce au analizat cele
126 de mostre înscrise în concurs. Obiective turistice: Castelul Károlyi,Teatrul Municipal
construit în 1907, Clubul Elevilor – şcoala normală din oraş, construită în 1779, Monumentul
Eroilor – opera sculptorului Vida Gheza şi a arhitectului Anton Dâmboianu.
Pe traseul Carei – Pir, în apropierea comunei Pir, se află oraşul Tăşnad, câteva obiective turistice
din Tăşnad sunt: catedrala ortodoxă, biserica romano-catolică şi muzeul orăşenesc amplasat întro cladire din secolul al XVIII-lea, monument istoric. Tăşnadul, datorită bogăţiilor sale
(zăcăminte hidrominerale cu caracteristici termale, cu temperatura apei de 72 °C) este şi staţiune
balneoclimaterică de interes judeţean şi regional, dispunând de un ştrand termal, microbază de
tratament şi alte amenajări specifice.
Comuna Pir este situată în partea de sud-est a judeţului Satu Mare în partea stânga a râului Ier, la
o distanţă de 32 km de Carei, 24 km de Tăşnad. Dealurile Carpaţilor Occidentali şi Câmpia Tisei
se întâlnesc în apropierea satului. Comuna se învecinează cu judeţul Bihor. Vinul produs la Pir
este amintit în secolul al XVII-lea, comuna reprezentând una dintre cele mai vestite zone de
producătoare de vin al bazinului Carpatic. Locurile de cazare în comună sunt amenajate la casele
localnicilor, însă apropierea de oraşul Tăşnad oferă posibilităţi de exploatare a turismului viticol.
Studiile privind profilul turistului viticol arată că acesta seamănă cu profilul turistului balnear şi
de tratament. Alte obiective turistice: Biserica Reformată Pir, Biserica Ortodoxă Pir, Biserica
Ortodoxă Sărvăzel, Conacul Ibranyi (Eördögh)1584, 2 Lacuri de pescuit. Evenimente locale:
concursul de vin nobil. Şirul de pivniţe autohtone din Pir constituie o importantă atracţie
turistică.
În ultimii şapte ani, au devenit foarte populare, în rândul producătorilor şi consumatorilor de
vinuri, întrecerile regionale organizate la Pir, Halmeu, Carei şi în alte localităţi ale judeţului,
dirijate de Ordinul Cavlerii Vinului „Sf. Orban” din Carei.
Drumul vinului Hodod – Viile Satu Mare: Hodod, Dobra, Beltiug, Răteşti, Ardud, Viile
Satu Mare
Comuna Hodod se află în sudul judeţului, în partea sătmăreană a unităţii de relief numită
Dealurile Sălajului, la graniţa cu judeţele Sălaj şi Maramureş, zonă foarte propice pentru
cultivarea viţei-de-vie. Este formată din satele Hodod, Giurtelecu Hododului, Lelei, Nadişu
Hododului. Ca obiective turistice, alături de pivniţele săpate în Dealurile Sălajului, mai sunt:
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cetatea de Hodod, Biserica reformată din Hodod,Biserica reformată din Nadişu-Hododului este
amintită din anul 1460 şi construită de un alt membru al familiei Jakcs, Conacul familiei
Wesselenyi din Hodod este cea mai mare construcţie din zonă, după consolidarea regimului
austriac, ridicată între anii 1761-1776. Clopotniţa de lemn a Bisericii Reformate din Lelei şi
Biserica de lemn Sfinţii Arhangheli din Lelei, Conacul Begenfold
Zonă viticolă mai centrală, mai accesibilă pe drumurile rutiere, fiind străbătută de artera rutieră
E81, care permite legătura rapidă cu oraşele Satu Mare şi Zalău, satul Dobra aparţine comunei
Supur. În hotarul localităţii există pivniţe pentru păstrarea vinului construite în pământ. Obiective
turistice: monumente istorice – Biserica Ortodoxă Supuru de Sus, Hurezu-Mare, Muzeul Supuru
de Sus.
Comuna Beltiug include cinci localităţi, în afara centrului de comună: Ghirişa, Răteşti, Giungi,
Şandra şi Bolda. Este situată la 35 km sud de la Satu-Mare. Comuna este predominant agricolă,
se remarcă însă şi viile (plantate chiar de contele Sándor Károlyi), întinse pe sute de hectare,
precum şi mulţimea pivniţelor de vinuri. Comunei Beltiug îi aduce un renume aparte în judeţ, dar
şi peste hotarele acestuia fanfara localităţii. În zona Beltiug, şvabii stabiliţi din 1712 au adevărat
cult al vinului.
Obiective turistice şi evenimente locale în Beltiug: Şirul de pivniţe, Parcul balnear Beltiug cu apă
termală (64 grade Celsius, debit 12l/s), Biserica Romano-Catolică Beltiug, Biserica Reformată
Ghiriţa, Biserica de lemn Bolda, Balul strugurilor din octombrie, Târgul de ţară din luna martie.
În comuna învecinată, Craidorolţ, se poate vizita şi Mânăstirea Ţeghea. În Beltiug, sunt specifice
pivniţele familiale (peste 360) cu lungimi de până la 50 m, construite în trei etaje, în panta
dealului unde sunt plantate viile (există aproximativ 270 de astfel de locaţii).
Drumul vinului din acest tronson turistic se continuă la Oraşul Ardud, care este a cincea
localitate după numărul locuitorilor din judeţ, teritoriul administrativ cuprinzând şi localităţile
Ardud Vii, Baba Novac, Gerăuşa, Mădăras şi Sărătura. În Oraşul Ardud se afla Cetatea lui
Rackoczi şi monumentul lui Petofi Sandor, dar pe lângă aceasta, Ardudul este bogat în viile,
livezile şi pădurile ce-l înconjoară de jur-împrejur, unde turiştii pot staţiona.
Mai apoi, Viile Satu Mare – Comuna Viile Satu Mare fiind situată în partea de nord-vest a
judeţului Satu Mare, la o distanţă de 20 km faţă de Satu Mare. Cultivarea viţei-de-vie, alături de
cultivarea căpşunilor reprezintă principalele activităţi agricole ale locuitorilor. Obiective
turistice: şirul de pivniţe, 5 biserici ortodoxe, o biserică reformată - declarată monument istoric.
Traseul turistic viticol Hodod, Dobra, Beltiug, Răteşti, Ardud, Viile Satu Mare se poate continua
pentru turiştii ajunşi aici cu un popas în Municipiul Satu Mare, unde pot fi văzute: Turnul
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Pompierilor, Catedrala Romano-Catolică, Biserica Reformată cu Lanţuri, Biserica ortodoxă
„Adormirea Maicii Domnului”, Muzeul Judeţean, Teatru de Nord, Palatul Episcopal, Clădirea
Breslei Cizmarilor, Casa Ormos.
II.

Informaţii generale
2.1.

•

Scopul proiectului „Drumul Vinului Sătmărean”
Crearea brandului vinului autohton sătmărean la nivel regional şi naţional, prin crearea și
promovarea a 3 trasee tematice: Halmeu Vii-Oraşu Nou Vii, Carei-Pir, Hodod-Viile Satu
Mare;

•

Îmbunătăţirea accesibilităţii informaţionale şi poziţionale a produsului faţă de turiştii din
judeţ şi ţară, prin crearea a 3 trasee tematice specifice ale turismului viticol sătmărean, în
vederea creşterii, la sfârşitul anului 2 de implementare, a numărului de turişti cu peste
15% faţă de anul 2010, în localitățile cuprinse în cele 3 trasee tematice;

•

Îmbunătăţirea calităţii experienţei turistice în relaţie cu produsul, prin promovarea
bunelor practici în rândul producătorilor autohtoni de vin sătmărean din circuitul turistic,
pentru dezvoltarea comportamentului de primire turistică în centrele viticole sătmărene.

2.2.

Publicul ţintă al proiectului „Drumul Vinului Sătmărean”

Publicul ţintă vizat prin acest proiect este format din mai multe segmente de populaţie.
Grupul ţintă direct este reprezentat de:
-

Locuitorii zonelor viticole incluse în cele 3 trasee turistice tematice;

-

Locuitorii oraşului Carei – oraş în care va avea loc festivalul;

-

Locuitorii şi turiştii din oraşele în care Consiliul Judeţean Satu Mare
participă la târguri şi expoziţii de turism;

-

Utilizatorii de internet, radio-ascultătorii, respectiv telespectatorii;

-

Turiştii străini şi interni care vin în judeţ;

-

Oamenii de afaceri care vor participa la târguri şi întâlniri specifice
domeniului lor de activitate.
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Grupul ţintă indirect:
-

agenţiile şi operatorii de turism

-

populaţia judeţului

-

reprezentanţii autorităţilor locale

-

producătorii de vin din judeţ.

Obiectul contractului: Servicii de realizare materiale publicitare și de prezentare pentru
proiectul ”Drumul vinului sătmărean” (servicii de tipărire și livrare, servicii de documentare,
servicii de proiectare grafică, materiale publicitare).
Cod CPV
22462000-6 Materiale publicitare.
79823000-9 Servicii de tipărire și livrare;
79131000-1 Servicii de documentare;
79822500-7 Servicii de proiectare grafică;
Durata contractului: 4 luni.
Termenul de prestare al serviciilor este de maxim 2,5 luni de la data semnării contractului de
către ambele părți.
III.

Descriere contract

Pornind de la traseele tematice identificate, ofertantul declarat câştigător, va proceda la:
-

documentare, colectarea informaţiilor suplimentare, a documentelor suport – hărţi, fotografii,
filme, etc.,

-

creare de identitate pentru produsul turistic: se va realiza elementul de identitate vizuală al
produsului turistic promovat – cele trei trasee turistice viticole, care va fi unul comun zonelor
viticole vizate (Halmeu Vii-Oraşu Nou Vii, Carei-Pir, Hodod-Viile Satu Mare), reprezentativ
pentru turismul viticol sătmărean. Sigla se va realiza ţinând seama de o cromatică şi un
design atrăgator, va fi caracterizată prin unicitate, uşurinţă în reţinere, urmând a fi elementul
vizual de impact reprezentativ pentru produs şi se va regăsi pe toate materialele promoţionale
şi vizuale realizate prin proiect.

-

elaborarea conceptului produsului turistic, layout şi realizare grafică pentru toate materiale de
promovare:
-

album al județului legat de istoria vinului sătmărean, în cadrul căruia vor fi prezentate
centrele viticole principale ale judeţului;

-

broşuri și pliante pentru prezentarea traseelor tematice identificate;
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-

materiale de prezentare (de marketing turistic) inscripţionate cu numele produsului
turistic: (traiste din cânepă, sticle rustice pentru vin, ulcele rustice pentru vin, pahare,
suporturi pahare, magneţi de frigider, stick-uri, brelocuri, pop-up).

IV.

traducere în limbile maghiară și engleză;

editarea și livrarea materialelor promoţionale.
Conţinutul ofertei

Ofertantul va prezenta propunerea tehnică şi financiară precum şi graficul de prestare și livrare
pentru conceperea şi realizarea materialelor publicitare pentru proiectul ”Drumul vinului
sătmărean”.
Materialele elaborate trebuie să corespundă întocmai cu regulile de identitate vizuală prevăzute
în Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operaţional Regional, ediția III a,
septembrie 2010:
http://www.inforegio.ro/sites/default/files/MIV%208%20Septembrie%202010.pdf
Ofertantul va prezenta propunerile tehnice şi financiare precum și graficul de prestare și livrare
pentru următoarele puncte:
1.Sigla produsului
Se va realiza elementul de identitate vizuală al produsului turistic promovat – cele trei trasee
turistice viticole, care va fi unul comun zonelor viticole vizate (Halmeu Vii-Oraşu Nou Vii,
Carei-Pir, Hodod-Viile Satu Mare), reprezentativ pentru turismul viticol sătmărean. Sigla se va
realiza ţinând seama de o cromatică şi un design atrăgator, va fi caracterizată prin unicitate,
uşurinţă în reţinere, urmând a fi elementul vizual de impact reprezentativ pentru produs şi se va
regăsi pe toate materialele promoţionale şi vizuale realizate prin proiect.
2.Album legat de istoria vinului sătmărean
Conceperea, elaborarea și editarea unui Album al județului legat de istoria vinului sătmărean în
cadrul căruia vor fi prezentate centrele viticole principale ale judeţului, precum și date specifice
despre cele 3 circuite viticole sătmărene mai sus menţionate, despre alte obiective turistice din
judeţ (după cum s-au enumerat în cadrul circuitelor turistice) precum și alte informații utile.
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Albumul va fi realizat multilingv (RO, HU, EN), în policromie, va avea 60 de pagini + forzat
(coperți hârtie-coperta interioară) + coperți carton, cusut la mijloc cu ață, lipit la cotor,
capitalband, dimensiuni 225x285 mm închis, 450x285 mm deschis. Coperta va fi din carton gros
2mm și cașerată cu hârtie cretată 135-150 gr/mp, lăcuit mat. Interior hârtie dublu cretată mat
150gr/mp.
Albumul va conține text și fotografii și va include sigla produsului precum și toate elementele de
identitate vizuală în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul
Operațional Regional.
Număr total de exemplare editate: 200 buc.
Ofertantul declarat câștigător va colabora cu autoritatea contractantă în vederea elaborării
conținutului ghidului turistic.
3.Broşuri tematice de prezentare a traseelor tematice
Conceperea, elaborarea și editarea unei broşuri specifice pentru fiecare centru viticol inclus în
circuitul turistic: Halmeu Vii-Oraşu Nou Vii, Carei-Pir, Hodod-Viile Satu Mare, precum și o
broşură comună pentru cele 3 circuite turistice viticole.
Brosurile pentru fiecare traseu tematic identificat, vor conține prezentarea în detaliu a fiecărui
circuit tematic promovat alături de alte informaţii utile pentru turiști, atracţii turistice, etc.
Broșura comună pentru cele 3 circuite turistice viticole va conține informațiile din cele 3 broșuri
pentru fiecare centru viticol în parte.
Număr total de broșuri editate: 2.000 bucăţi, câte 200 de exemplare pentru fiecare circuit turistic
viticol și 1400 de exemplare broșura comună pentru cele 3 circuite turistice viticole.
În funcție de complexitatea traseului turistic descris broșurile vor avea numărul de pagini diferit:
-

Drumul vinului Halmeu Vii-Oraşu Nou Vii: va avea 16 pagini +coperți

-

Drumul vinului Hodod – Viile Satu Mare: va avea 32 pagini +coperți

-

Drumul vinului Carei-Pir: va avea 12 pagini +coperți

-

Broșura comună pentru cele 3 circuite turistice viticole: va avea 60 pagini +coperți

Broșurile vor avea format A4 deschis, A5 închis, interior hârtie dublu cretată mat 150gr/mp,
coperți carton dublu cretat lăcuit mat 250 gr/mp.
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Broșurile vor fi realizate multilingv (RO, HU, EN), în policromie și vor conține text și fotografii
și vor include sigla produsului precum și toate elementele de identitate vizuală în conformitate cu
Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional.
Ofertantul declarat câștigător va colabora cu autoritatea contractantă în vederea elaborării
conținutului ghidului turistic.
4. Pliante
Conceperea, elaborarea și editarea unui număr de 2.000 buc pliante, în format A3, pliat în 8,
hârtie dublu cretată 135-150 gr./mp realizată în policromie.
Pliantele (RO, HU, EN) vor cuprinde descrierea zonelor viticole, cu hartă şi atracţiile turistice şi
cu informaţii utile privind modalitatea de acces în zonă, petrecerea timpului liber, în cel puţin trei
limbi (română, maghiară şi engleză).
5. Magneți
Realizarea unui număr de 620 buc magneți inscripționați, personalizați, cu notes
încorporat având dimensiuni aproximative 10x7 cm. Partea inscripționată va conține elemente de
identitate vizuală POR, sigla produsului, precum și alte informații în concordanță cu materialele
publicitare realizate pentru proiect.
6. Stik-uri
Realizarea unui număr de 620 buc USB Memory Stick Eco cu memorie minim 4G, din
hârtie recilată maro (bej natur), design cilindric, prevăzute cu inel tip breloc, inscripționate
personalizat.
7. Brelocuri
Realizarea unui număr de 620 buc brelocuri, model dop de plută, din material plută,
inscripționate personalizat.
8. Traiste din cânepă
Realizarea unui număr de 620 buc traiste realizate din material de cânepă, cu mâner din
acelașii material, având dimensiuni aproximativ 300x350 mm, inscripționate personalizat.
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9. Sticle pentru vin
Realizarea unui număr de 620 buc sticle pentru vin, 750 ml volum, etichetate (față-spate)
personalizate, gravate cu sigla.
10. Ulcele pentru vin
Realizarea unui număr de 200 buc ulcele pentru vin, volum minim 750 ml, din lut,
inscripționate personalizat.
11. Pahare pentru vin
Realizarea unui număr de 400 buc pahare din sticlă cu picior, pentru degustare vin, cu o
capacitate de minim 23 cl, gravate cu sigla.
12. Suporturi pentru pahare
Realizarea unui număr de 400 buc suporturi pentru pahare din material bumbac netratat,
neinălbit, nevopsit, model mini traistuță cu mâner lung din același material, dimensionată în
concordanță cu paharul pentru vin ofertat, astfel încăt paharul să poată fi introdus în trăistuță iar
împreună să formeze un tot unitar. Trăstuțele vor fi inscripționate personalizat.
13. Pop-up
Realizarea unui POP-UP 3x4 în variantă curbă, pe structură metalică extensibilă de tip
spider, cu spot luminos și geantă rigidă tip trol, prevăzut cu autocolant printat, laminat și cașerat
pe PVC subțire, cu benzi metalice, L344/414cm, H:230cm, inscripționat personalizat.
Calitatea hârtiei produselor propusă de ofertant este un factor de evaluare al ofertei. În acest sens,
ofertantul va depune o Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte produsele pentru
care a prevăzut calitate superioară a hârtiei decât celei prevăzute în caietul de sarcini precum şi
caracteristicile care fac diferenţa.
Ofertantul va formula distinct propunerea financiară pentru serviciile de traducere.
Criteriul de atribuire al contractului este „Preţul cel mai scăzut” şi se aplică numai ofertelor
care au fost declarate admisibile.
Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul
ofertelor admisibile.
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Autoritatea contractantă va pune la dispoziție ofertantului declarat câștigător Planul de
marketing elaborat în vederea identificării celor trei trasee tematice.
Ofertantul declarat câștigător va colabora cu Autoritatea Contractantă în vederea
conceperii și realizării tuturor materialelor din prezentul caiet de sarcini.
Pentru fiecare produs din categoriile de mai sus, este necesară obţinerea avizului de
conformitate cu regulile de identitate vizuală. În acest sens, ofertantul declarat câștigător se
obligă să transmită autorităţii contractante machetele urmând ca autoritatea contractantă
să facă demersurile necesare obţinerii avizelor. După obţinerea acestor avize autoritatea
contractantă va aviza “bun de tipar” şi respectiv “bun de execuţie” machetele materialelor
publicitare.
Toate materialele publicitare realizate vor fi predate în formă finală autorităţii
contractante şi în format electronic.
Toate drepturile de autor vor fi cedate în favoarea achizitorului.

Manager proiect,

Coordonator proiect,

Vacarciuc Felicia Cristina

Buda Bianca Malania
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SECŢIUNEA IV
FORMULAR DE CONTRACT

1

Contract de servicii
nr.______________data_______________

1. Preambul
În temeiul 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, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,
între
JUDEŢUL SATU MARE, reprezentat prin Ştef Mihai Adrian - preşedinte al Consiliului
Judeţean, cu sediul în Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie nr.1, cod 440026, telefon 0261713692, fax
0261710651, cod fiscal 3897378, cont RO83TREZ54624670256XXXXX, deschis la Trezoreria
municipiului Satu Mare, în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
……... ................ ........................... ……………. denumire operator economic, adresa sediu
………………… ..................................................................... telefon/fax ..................................
număr de înmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont
(trezorerie,
bancă)
...................................................
reprezentat
prin
................................................................................................
(denumirea conducătorului)
funcţia...............................................în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii – activităţi a căror prestare fac obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului.
f. forţa majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaţiilor uneia din părţi;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile ;
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
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4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de realizare materiale publicitare şi de prezentare,
cod CPV 22462000-6 – materiale publicitare, cod CPV 79823000-9 – servicii de tipărire şi
livrare, cod CPV 79131000-1 – servicii de documentare, cod CPV 79822500-7 – servicii de
proiectare grafică, pentru proiectul „Drumul Vinului Sătmărean”, Contractul de finanţare
nr.1974/08.08.2011, cod SMIS 22194, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,
în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini, cu propunerea tehnică şi cu obligaţiile asumate
prin prezentul contract.
4.2 – Toate materialele publicitare vor fi livrate achizitorului atât în formă finală tipărită cât şi în
format electronic.
4.3 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit în prezentul contract pentru
serviciile prestate.
5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil
prestatorului de către achizitor, este de ………………. lei, la care se adaugă TVA în valoare de
………………. lei.
5.2 - Plata serviciilor prestate conform contractului se va efectua într-o singură tranşă, în contul
de trezorerie al operatorului economic, în termen de 45 de zile de la primirea şi înregistrarea
facturii la registratura Consiliului Judeţean Satu Mare, prin ordin de plată. Factura va fi emisă
ulterior recepţionării fără obiecţiuni a serviciilor.

6. Durata contractului
6.1 – Durata contractului este de 4 luni de la data semnării contractului de către ambele părţi.
6.2 – Termenul de prestare pentru realizarea materialelor publicitare şi de prezentare este de
_____ luni de la data semnării contractului de către ambele părţi.
7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului începe de la data semnării contractului de către ambele părţi.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- caietul de sarcini;
- propunerea tehnică
- propunerea financiară;
- dovada constituirii garanţiei de bună execuţie;
- graficul de prestare şi livrare;
- graficul de plăţi;
- acte adiţionale, dacă există.
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract, la
standardele şi/sau performanţele prevăzute în caietul de sarcini şi propunerea tehnică, anexă la
contract.
9.2 – Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare şi livrare
din propunerea tehnică.
9.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
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a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate,
şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit
de către achizitor.
9.4 – Începând cu data încheierii contractului, toate drepturile de autor asupra materialelor
publicitare şi de prezentare realizate pentru proiectul „Drumul Vinului Sătmărean” revin
achizitorului. Pe perioada derulării şi după finalizarea contractului, prestatorul nu va avea dreptul
de a distribui sau comercializa nici un material (produs) care a făcut obiectul acestui contract.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate.
10.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate.
10.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator, în termen de 45 de zile de la
înregistrarea facturii pentru serviciile prestate la registratura Consiliului Judeţean Satu Mare.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din preţul contractului pentru fiecare zi de
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. La împlinirea termenelor contractuale,
prestatorul este de plin drept în întârziere, fără nicio notificare prealabilă.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere,
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către prestator, dă dreptul
achizitorului de a considera contractul reziliat de drept, fără punere în întârziere şi de a pretinde
plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 - Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie printr-un instrument de garantare
emis în condiţiile legii de o societate bancară sau o societate de asigurări, în cuantum de 10% din
valoarea fără TVA a contractului de servicii, respectiv ………………lei, cu o durată a
valabilităţii cel puţin egală cu durata contractului, la care se adaugă o perioadă de 45 de zile şi va
fi depusă, în original, la semnarea contractului.
12.2 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data
întocmirii procesului verbal de recepţie fără obiecţiuni, dacă nu s-au ridicat până la acea dată
pretenţii asupra ei.
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12.3 – Achizitorul se obligă să elibereze garanţia de participare numai după ce prestatorul a făcut
dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului,
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
13. Alte responsabilităţi ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executarea serviciilor în conformitate cu
graficul de prestare şi livrare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată
durata contractului.
13.3 - Prestatorul este obligat să răspundă cererilor achizitorului şi să remedieze orice problemă
sesizată, în termen de cel mult 3 zile.
13.4 - Prestatorul este obligat, ca în termen de 5 zile de la data semnării contractului, să
numească un responsabil de contract, care va ţine legătura cu achizitorul pe toată durata
desfăşurării contractului.
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului
14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii
şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
15. Începere, finalizare, întârzieri
15.1 – Serviciile prestate sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată
într-o perioadă stabilită în graficul de prestare şi livrare, trebuie finalizate în termenul convenit.
15.2 – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare şi
livrare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în termen de 2 zile, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare şi livrare se face cu
acordul părţilor, prin act adiţional.
15.3 - Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
prestatorului conform clauzei 11.1.
16. Recepţie şi verificări
16.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor.
16.2 - Achizitorul va efectua recepţia serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu cerinţele
caietului de sarcini şi prevederile din propunerea tehnică.
16.3 – În cazul în care, în cadrul procedurilor de recepţie a documentaţiilor, vor fi obiecţiuni,
Prestatorul va proceda la a face toate modificările necesare, în conformitate cu solicitările
Comisiei de recepţie, în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la notificare.
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17. Ajustarea preţului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în
propunerea financiară, care este document al contractului.
17.2 - Preţul contractului este ferm, nu se ajustează.
18. Subcontractanţi
18.1 – Prestatorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
18.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
18.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
18.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi
notificată achizitorului.
19. Cesiunea
19.1 – Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, obligaţiile născute
rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate prin prezentul
contract.
20. Forţa majoră
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
20.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractului.
21.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din raza teritorială a achizitorului.
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22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări
23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
24. Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi______________2012 prezentul contract în 3 (trei)
exemplare originale, 2 (două) pentru achizitor şi 1 (unul) pentru prestator.

Achizitor,
Judeţul Satu Mare
.............................
(semnătură autorizată)

Prestator,
............................
(semnătură autorizată)
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SECŢIUNEA III
FORMULARE

1

FORMULAR S
Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
Nr. .............../....................

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către:......................................... (denumirea autorităţii contractante)

Ca urmare a anunţului de participare nr.…......../.......................................... publicat în SEAP,
noi, ………..……………………….., (denumirea/numele operatorului economic)
vă transmitem alăturat coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-o copie,
candidatura.
Avem speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi satisface cerinţele dvs..

Cu stimă,
Operator economic,

2

FORMULAR 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 a sancţiunilor aplicate faptei de
fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei
organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu
depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată)
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FORMULAR 2
Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare
Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate
de ofertant la procedura de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca
obiect .................................................................................................................................. (denumirea
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. (zi/lună/an), organizată de
Judeţul Satu Mare, declar pe propria răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................;
c) în ultimii 2 ani, mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale, fapt ce nu a creat
prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională;
e) nu prezint informaţii false şi am prezentat toate informaţiile solicitate de autoritatea contractanta
in scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
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.
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,
......................
(semnătură autorizată)
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FORMULAR 3
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul, 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 ................................... (se menţionează procedura),
având ca obiect .......................... (denumirea produsului /serviciului /lucrării şi codul CPV), la data
de ..................... (zi /lună /an), organizată de .......................... (denumirea autorităţii contractante)
particip şi depun ofertă:
□ în nume propriu;
□ ca asociat în cadrul asociaţiei ………………………………………..;
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar că:
□ Nu sunt membru al nici unui 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)
3. subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire contractului de
achiziţie publică sau în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători pe parcursul derulării contractului
de achiziţie publică.
4. 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.
5. subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………………… (denumirea şi
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea
noastră.
Operator economic
………………………
(semnătură autorizată)
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FORMULAR 4
Operator economic
..................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
privind neîncadrarea în situaţia prevăzută la art. 691

Subsemnatul(a)..................................................................
[se
inserează
numele
operatorului economic – persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant participant la procedura de ........................................................... [se menţionează
procedura] pentru atribuirea contractului de ................................................................................... [se
inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de
............................... [se inserează data], organizată de ............................................................... [se
inserează numele autorităţii contractante],
declar pe proprie răspundere că:
nu am membrii 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 inclusiv sau
care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art.69 lit.a) din OUG nr.34/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul
………………………………[se inserează numele autorităţii contractante].
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
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
..................................
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FORMULAR 5
Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE CU OFERTĂ INDEPENDENTĂ
I. 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, 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.
Operator economic,
.........................................................
(nume/prenume, funcţie, semnătură autorizată)
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FORMULAR 6
Operator economic
..................................
(denumirea/numele)
INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare / înregistrare _______________________________
(numărul, data si locul de înmatriculare / înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____________________
__________________________________________________________________
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare / înregistrare)
8. Principala piaţa a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
___________________________________________________________________
Anul
Cifra de afaceri anuală
Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie
la 31 decembrie
( lei)
(echivalent euro)
___________________________________________________________________
1. anul I
__________________________________________________________________
2. anul II
___________________________________________________________________
3. anul III
___________________________________________________________________
Media anuală(anii I, II, III):
__________________________________________________________________
Operator economic,
______________
(semnătura autorizată)
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FORMULAR 7
Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul……………..
reprezentant
împuternicit
al
...................................................................................................................................................,
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate
în tabelul anexat sunt reale.
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,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor
din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
.......................................................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire
la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………...
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,
………… ……………….
(semnătura autorizată )
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Anexa la Formularul 7
LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII SIMILARE
Nr. Crt.

Obiectul
contractului

0

1

Codul
CPV

Denumirea
/numele
beneficiarului
/clientului
Adresa

Preţul
Procent
Calitatea
prestatorului total
al îndeplinit
*)
contractului de
prestator
%

Cantit.
(U.M.)

Perioada de derulare
a contractului **)

2

3

6

7

4

5

1
2
...
Operator economic,
......................
(semnatura autorizată)
_____
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de
asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.
*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului
respectiv.
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FORMULAR 8
Operator economic
..................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT
ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai
jos sunt reale.
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,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor
din prezenta declaraţie.
Subsemnatul 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 legătură cu activitatea noastră.
Prezenta
declaraţie
este
valabilă
până
la
data
de
…………………
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Personal
angajat
Din
care
personal
de
conducere
(În cazul solicitării)
Anexez la declaraţie CV-urile personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie
publica.
Data completării ......................
Operator economic,
………… ……………….
(semnătura autorizată)
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FORMULAR 9
Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

LISTA CU PERSONALUL PROPUS PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Nr.Crt

Poziţie

Nume Prenume

Operator economic,
………… ……………….
(semnătura autorizată)
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FORMULAR 10
Operator economic
…...............................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul………….
reprezentant
împuternicit
al......................................................................,
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
..........................................................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………….
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator,
………… ……………….
(semnătura autorizată)
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ANEXA LA FORMULARUL 10

Nr.
Crt.

Denumire subcontractant

Partea/părţile
din Acord subcontractor cu
contract ce urmează a fi specimen de semnătură
subcontractante





Operator,
………… ……………….
(semnătura autorizată)
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FORMULAR 11
EMITENT
____________
(denumirea)
INSTRUMENT DE GARANTARE
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Către,
JUDEŢUL SATU MARE
P-ţa 25 Octombrie, nr.1, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare, cod poştal 440026
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii de realizare
materiale publicitare şi de prezentare, pentru proiectul ”Drumul Vinului Sătmărean”.
Noi __________________________________________ (denumirea emitentului), având
sediul înregistrat la _____________________________________________________(adresa), ne
obligăm faţă de Judeţul Satu Mare să plătim suma de _____________________________ (în
litere şi în cifre, în lei), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva
cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută
de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
a) ofertantul ___________________________________________________________________
(denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________
(denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _________________________________
(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate
a ofertei.
Autoritatea contractantă va reţine, la prima sa cerere scrisă, din garanţia de participare
constituită, în raport cu valoarea estimată a contractului, valoarea aferentă algoritmului de calcul
prevăzut la art. 278¹ alin. (1) lit. a din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
suma de 1250 lei, în cazul în care ofertantul a formulat contestaţie în faţa Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor, iar prin decizia pronunţată, contestaţia a fost respinsă.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de _____________________.
Parafată de ___________________ (semnătură autorizată)
în ziua _______ luna ________ anul _________.
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FORMULAR 12
Operator economic
..................................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către,
JUDEŢUL SATU MARE
P-ţa 25 Octombrie, nr.1, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare, cod poştal 440026
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile
şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să îndeplinim contractul
_______________ pentru suma de _______(suma în litere şi în cifre) Lei, la care se adaugă taxa pe
valoarea adăugată în valoare de ____________(suma în litere şi în cifre)Lei,
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în
termen de ________________________________________________.
3. Perioada de garanţie acordată produselor este de ___________________
4. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ zile, respectiv până la
data de _______(ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
6. Alături de oferta de bază:
 depunem oferta alternativă;
 nu depunem oferta alternativă.
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.
_______________ (numele/prenumele persoanei care semnează oferta), în calitate de
_______________ (calitatea deţinută),
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _______________ (denumirea/numele
ofertantului)
Data _____/_____/_____
Operator economic
..................................
(semnătura autorizată)
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ANEXA LA FORMULAR 12

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Nr.
Crt.

Denumire activitate

Cantitate

1

CHELTUIELI PENTRU REALIZAREA
MATERIALELOR PUBLICITARE

TOTAL
1

1.1

Sigla produsului

1.2

Album legat de istoria vinului sătmărean, realizate multilingv
RO, HU, EN.

200
2.000

1.4

Broşuri tematice de prezentare a traseelor tematice – realizate
multilingv (RO, HU, EN.)
Pliante

1.5

Magneți de frigider

620

1.6

Stik-uri

620

1.7

Brelocuri

620

1.8

Traiste din cânepă

620

1.9

Sticle pentru vin

620

1.10

Ulcele pentru vin

200

1.11

Pahare pentru vin

400

1.12

Suporturi pentru pahare

400

1.13

POP-UP

1.3

2.

2.000

1
TOTAL

TRADUCERE
VALOARE TOTALĂ (fără TVA) LEI

Data: ___ / ___ / ___
Operator economic
_______________
(semnătura autorizată)
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Valoare
Lei
(fără TVA)

FORMULAR 12 M

Operator economic
................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND PROTECŢIA MUNCII,
SĂNĂTATEA /SECURITATE ÎN MUNCĂ ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....................................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere că, la
elaborarea ofertei noastre am ţinut cont de obligaţiile referitoare la protecţia muncii,
sănătatea/securitate în muncă şi protecţia mediului, ce ne revin în conformitate cu prevederile
legislaţiei române în vigoare.

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)

18

FORMULAR 12 N

Operator economic
................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ASIGURAREA ŞI RESPECTAREA PRINCIPIULUI
EGALITĂŢII DE ŞANSE ŞI NEDISCRIMINĂRII

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 in
derularea contractului voi respecta prevederile directivelor adoptate de UE:
Directiva 75/117/CE – privind principiul egalităţii de remuneraţie pentru femei si bărbaţi;
Directiva 76/207/CE privind aplicarea principului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi
în privinţa accesului la angajare, formare profesionala si promovare;
Directiva 78/2000/CE – privind egalitatea in domeniul ocupării precum şi alte aspecte ale vieţii
cotidiene;
Directiva 43/200/CE privind tratamentul egal al persoanelor indiferent de origine rasiala si
etnica.
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,
......................
(semnătură autorizată)
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FORMULAR 13
Emitent
___________________
(denumirea)

INSTRUMENT DE GARANTARE DE BUNĂ EXECUŢIE

Către,
JUDEŢUL SATU MARE
P-ţa 25 Octombrie, nr.1, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare, cod poştal 440026
Cu privire la contractul de achiziţie publică ________________________________,
(denumirea
contractului)
încheiat intre __________________ , in calitate de contractant, şi JUDEŢUL SATU MARE, in
calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta să plătim in favoarea achizitorului, pana la
concurenta sumei de _____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv,
orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea
obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute in contractul de achiziţie
publica mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat in cerere, fără nici o altă
formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garanţie este valabila pana la data de ____________________ .
In cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a
garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului
emitentului, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi
pierde valabilitatea.
Parafată de Emitent _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizata)
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FORMULAR 14
Operator economic
..................................
(denumirea/numele)
ÎMPUTERNICIRE
Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă prin care persoana care a semnat oferta
pe fiecare pagină este autorizată să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de
achiziţie publică.
Împuternicirea poate avea şi o altă formă dar trebuie să conţină numele, prenumele şi
specimenul de semnătură al reprezentantului legal şi al persoanei care este împuternicită să semneze
oferta pe fiecare pagină. O traducere autorizată în limba română va însoţi orice împuternicire în
oricare altă limbă decât limba română.
În cazul unei Asocieri un partener trebuie să fie nominalizat ca lider, iar această nominalizare să fie
confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept de semnătură ai
partenerilor din cadrul Asocierii.
Opţiunea 1:
Numele şi prenumele _________________________________________________
Semnătura___________________________________________________________
În calitate de

___________________________________________________

Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ______________________
Data

___________________________

Opţiunea 2:
Numele şi prenumele _________________________________________________
Semnătura___________________________________________________________
În calitate de

________________________________________________________

Prin prezenta o/îl împuternicesc pe
Numele şi prenumele _________________________________________________
Semnătura___________________________________________________________
În calitate de

___________________________________________________

Să semneze oferta pentru şi în numele ___________________________________
Data

___________________________
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