DOCUMENTAłIA PENTRU OFERTANłI PENTRU ACHIZIłIA
Contract de servicii – publicitate, informare si promovare a proiectului
“GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII”

Achizitor (beneficiar POP 2007-2013):
Titlul proiectului POP 2007-2013:
Număr proiect POP 2007-2013:

ASOCIATIA RO-PESCADOR
GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE
DURABILA IN DELTA DUNARII
81/01.03.2011

1. INFORMAłII GENERALE
1.1. Achizitor:
Denumire: ASOCIATIA RO-PESCADOR TULCEA
Adresă:
Strada:
Număr:
Cod poştal:
Localitate:
Iuliu Maniu
9
820147
Tulcea
Persoană de contact:
Telefon:
Daniel BUHAI
0240 517 760
E-mail:
Fax:
miadmar@yahoo.com
0240 517 760
Adresă de internet:

1.2.

łara:
Romania

a) Termen limită de depunerea ofertelor (data şi ora): 16.05.2011, orele 10,00;
b) Adresa unde se primesc ofertele: Sediul Asociatiei Grup Local pentru Pescarie Durabila in

Delta Dunarii - sediul Consiliului Judetean Tulcea din municipiul Tulcea, strada Pacii nr. 20 Registratura Consiliului Judetean Tulcea, cu mentiunea expresa „Pentru Asociatia Grup Local pentru
Pescarie Durabila in Delta Dunarii”.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaŃia pentru
ofertanti sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind
păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziŃie:
Titlu: Contract de servicii – publicitate, informare si promovare a proiectului “GRUP LOCAL
PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII”
2.1.2. Descriere produselor / serviciilor / lucrarilor ce vor fi achiziŃionate:
Conform caietului de sarcini.

2.1.3. Denumire contract şi locaŃia lucrării, locul de livrare sau prestare
a) lucrări
b) produse
c) servicii
ExecuŃie
Cumpărare
Categoria serviciului
Proiectare şi execuŃie
Leasing
(potrivit anexelor IIA şi IIB
Realîzarea prin orice
Închiriere
din OUG nr. 34/2006):
mijloace corespunzătoare a Cumpărare in rate
2A
cerinŃelor
specificate
de
2B
achizitor
Principala locaŃie a lucrării:
Principalul loc de livrare:
Principalul loc de prestare:
Sediul Asociatiei Grup Local
pentru Pescarie Durabila in
Delta Dunarii din incinta
Consiliului Judetean Tulcea
2.1.4.Procedura selectata:
Achizitie directa
2.1.5. Durata contractului de achiziŃie
De la data semnării contractului de ambele părŃi, pana la data de 30.11.2011

3. INFORMAłII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

PreŃul cel mat scăzut
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1
4.2
4.3
4.4

Limba de redactare a ofertei
Limba română
Moneda in care este exprimat Lei
preŃul contractului
Perioada minimă de valabilitate 90 zile
a ofertei
Propunerea tehnica va cuprinde in mod obligatoriu:
Modul de prezentare a ofertei
DeclaraŃie privind situaŃia personală a operatorului
(tehnic şi financiar)
economic Formular nr. 2
Certificat de participare la licitaŃie cu ofertă
independentă Formular nr. 3
Documente care dovedesc o formă legală de
înregistrare, din care să reiasă că ofertantul are obiectul
de activitate corespunzător obiectului contractului
supus prezentei proceduri
Documente care atestă experienŃa similară - se va
depune o listă a principalelor prestaŃii în ultimii 2 ani.
Ofertantul trebuie să prezinte o descriere succintă a
societăŃii/firmei şi a experienŃei sale în prestarea

4.5

Posibilitatea
retragerii
modificarii ofertei

serviciilor de publicitate, informare si promovare in
ultimii 2 ani;
Propunerea tehnica se va prezenta detaliat şi complet
în corelaŃie cu cerinŃele din caietul de sarcini.
Propunerea financiara va respecta urmatoarele
elemente:
1. PreŃurile se vor exprima în lei, fără TVA şi vor
cuprinde totalitatea cheltuielilor aferente serviciilor de
publicitate, informare si promovare ale proiectului.
2. Prezentare Formular 4 – Formular de ofertă şi
Formular 5 – Centralizator de preŃuri
3. Pentru acceptarea condiŃiilor contractuale
Proiectul de contract de servicii va fi semnat şi
ştampilat de către ofertant pe toate paginile.
(Formular 6)
Adresa la care se depune oferta: Sediul Asociatiei
Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii
(Registratura Consiliului Judetean Tulcea), Municipiul
Tulcea, strada Pacii nr. 20, judetul Tulcea
Data limită pentru depunerea ofertei: 16.05.2011,
orele 10,00.
Oferta (1 original si 2 copii) va fi introdusă într-un
plic sigilat pe care se va marca adresa instituŃiei şi cu
inscripŃia ,,A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE
DATA 16.05.2011, ora 1400”, mentionandu-se
„pentru Servicii de publicitate, informare si promovare
a proiectului „GRUP LOCAL PENTRU PESCĂRIE
DURABILĂ ÎN DELTA DUNĂRII”.
1.1 Plicul va fi însoŃit de Scrisoarea de înaintare,
Formular nr. 1
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 16.05.2011,
orele 14.00, la sediul Administratiei Rezervatiei
Biosferei „Delta Dunarii” (ARBDD), din Tulcea,
strada Portului nr. 34 A, judetul Tulcea.
Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi
sau
retrage oferta numai înainte de data limită stabilită
pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare
scrisă în acest sens.
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi
modifica oferta dupa expirarea datei limită stabilita
pentru depunerea ofertelor, sub sancŃiunea excluderii
acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului
de achizitie.
Oferte întârziate: oferta care este depusă/transmisă la
o altă adresă a autorităŃii contractante decât cea
stabilită în anunŃ ori care este primită de către
autoritatea contractantă după expirarea datei limită
pentru depunere nu va fi evaluată de achizitor, acestea
fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.

4.6

4.7

4.8

InformaŃii
referitoare
la
termenele
pentru
livrarea
bunurilor/prestarea serviciilor /
execuŃia lucrărilor
ModalităŃi de contestare a
deciziei achizitorului de atribuire
a contractului de achizitie şi de
soluŃionare a contestatiei

Serviciile de publicitate, informare si promovare a
proiectului vor fi prestate pe intreaga perioada de
implementare a proiectului, conform mentiunilor
inserate in caietul de sarcini.
Eventualele contestaŃii se pot depune la Consiliul
NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor, Strada
Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucuresti, telefon:
021.310.46.41,
fax:
021.310.43.42,
E-mail:
office@cnsc.ro, web: www.cnsc.ro
Clauzele contractuale
Clauzele contractuale obligatorii se vor referi la:
obligatorii, inclusiv condiŃiile de obiectul contractul, pretul, durata, modalitati de plata,
actualizare/ modificare a pretului intarzieri in indeplinirea contractului si penalitatile
contractului de achiziŃie
aplicate, procedura de reziliere, obligatia de a nu
transfera total sau partial obligatiile asumate de
prestator, procedura de modificare a contractului,
clauze legate de caracterul confidential al contractului,
modul de solutionare a litigiilor ivite in legatura cu
executarea contractului. Pretul contractului este ferm.

5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAłIILE TEHNICE)
Specificatiile tehnice sunt cuprinse in caietul de sarcini.

GRUP LOCAL PENTRU PESCĂRIE DURABILĂ ÎN
DELTA DUNĂRII
ASOCIAłIA RO-PESCADOR
CAIET DE SARCINI
Servicii de publicitate, informare si promovare pentru implementarea proiectului
„GRUP LOCAL PENTRU PESCĂRIE DURABILĂ ÎN DELTA DUNĂRII”

1. INFORMAłII GENERALE:
AsociaŃia Ro-Pescador in calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Consiliul JudeŃean Tulcea,
Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, AsociaŃia Black Sea - Sfantu Gheorghe, AsociaŃia
Pescarilor Rechinul - Crişan, AsociaŃia SalvaŃi Dunărea şi Delta, FederaŃia OrganizaŃiilor de Pescari
Delta Dunării Tulcea, FederaŃia OrganizaŃiilor Producătorilor de Peşte din Delta Dunării Tulcea,
Consiliul Local Sulina implementează proiectul „GRUP LOCAL PENTRU PESCĂRIE DURABILĂ ÎN
DELTA DUNĂRII” prin Programul OperaŃional pentru Pescuit 2007-2013, Axa prioritară 5 – Asistenta
tehnica, Masura 5.1, Actiunea 1 – „Sprijin pentru infiintarea parteneriatelor public – private si
elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti”.
1.1 Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti din Delta
Dunării, pentru a minimaliza declinul sectorului pescăresc şi sprijinirea reconversiei zonelor afectate de
schimbările din acest sector. Scopul proiectului este acela de a sprijini comunitaŃile şi zonele pescăreşti
să găseasca noi resurse sustenabile pentru îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii.
Pentru a atinge acest scop, comunităŃile locale trebuie să dezvolte instrumente pentru
identificarea problemelor şi a obiectivelor comunităŃilor pescăreşti şi pentru implementarea soluŃiilor,
adaptate la necesităŃile reale. Proiectul îşi propune să realizeze o identificare corectă a provocărilor şi a
cerinŃelor reale ale comunităŃilor pescăreşti, precum şi să asigure suportul tehnic şi financiar în vederea
rezolvării acestora.
1.2 Obiectivele specifice ale proiectului sunt constituite din:
• ÎnfiinŃarea grupului local (GL);
• Sprijin tehnic;
• Informare şi consultare;
• Diseminarea informaŃiei;
• Vizita de studiu la un GAL;
• Pregătirea Planului de AcŃiune al Strategiei Localei;
• Definitivarea Planului de AcŃiune al Strategiei Locale.
1.3 Valoarea totală a proiectului este de: 171.608,59 lei, valoarea eligibilă 138.633,60 lei,
valoarea finanŃării nerambursabile 123.780,00 lei.
1.4 Durata de implementare a proiectului este de maxim 9 luni şi curge de la data semnarii
contractului de finantare: 01 martie 2011.
1.5 EntităŃile responsabile de implementarea proiectului sunt: AsociaŃia Ro-Pescador in
calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Consiliul JudeŃean Tulcea, ARBDD Tulcea, AsociaŃia Black Sea
- Sfantu Gheorghe, AsociaŃia Pescarilor Rechinul - Crişan, AsociaŃia SalvaŃi Dunărea şi Delta, FederaŃia
OrganizaŃiilor de Pescari Delta Dunării Tulcea, FederaŃia OrganizaŃiilor Producătorilor de Peşte din
Delta Dunării Tulcea, Consiliul Local Sulina.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII:
Prestatorul va asigura servicii de publicitate, informare si promovare a proiectului „GRUP
LOCAL PENTRU PESCĂRIE DURABILĂ ÎN DELTA DUNĂRII”, în conformitate cu „Masurile de
informare si publicitate’’ ale Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013.

3. DEFINIREA SERVICIILOR SI SPECIFICATIILE TEHNICE:
Serviciile ce vor forma obiectul contractului de servicii ce urmeaza a se incheia in baza prezentei
proceduri sunt servicii de publicitate a proiectului, de informare cu privire la modul de derulare a
proiectului si de promovare a proiectului, a activitatilor si rezultatelor acestuia.
Materialele publicitare vor contine informatii legate de proiect, de stadiul derularii acestuia si de
rezultatele anticipate, care se vor distribui pentru asigurarea diseminarii proiectului, pentru informarea
tuturor potentialilor beneficiari de oportunitatile create prin acest proiect si pentru asigurarea vizibilitatii
proiectului.
Specificatiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească produsele publicitare solicitate sunt
urmatoarele:
-in cadrul serviciilor de publicitate, informare si promovare, o componenta distincta consta in
editarea si distribuirea de materiale publicitare si de informare-promovare, dupa cum urmeaza:
• PLIANT: format A4, tipar policromie fata-verso, suport hartie DCL 130 gr, finisare 2 falturi tiraj 30.000 exemplare;
• BROSURA: format A5, nr. pagini 8 (inclusiv coperta), tipar policromie fata-verso, suport
hartie DCL 150 gr., finisare tip revista, capsare cu 2 capse - tiraj 10.000 exemplare;
• MAPA DE PREZENTARE: format A4, tipar policromie fata, suport hartie DCL 250 gr.
finisare 1 big, buzunar stantat - tiraj 200 exemplare.
Textele utilizate vor fi transmise de catre Beneficiar prestatorului cu minim 10 zile înainte de
data dorită pentru livrarea acestora. Toate produsele publicitare vor fi aprobate de Beneficiar, care va
acorda „bun de tipar” pe forma finala a fiecarei categorii de materiale publicitare prezentate de catre
prestator (in format electronic), prestatorul realizand serviciile in urma comenzii ferme lansate in acest
sens de catre beneficiar.
Elementele obligatorii de identitate vizuala conform Masurilor de Informare si Publicitate ale
Programului Operational pentru Pescuit 2007 – 2013 utilizate pentru a fi menŃionate pe materialele
publicitare si publicate pe situl www.madr.ro sunt:
• In partea stanga, stema Romaniei - avand deasupra textul GUVERNUL ROMANIEI – Arial,
bold;
• In partea dreapta, steagul Uniunii Europene - avand deasupra textul UNIUNEA
EUROPEANA – Arial, bold.
Ambele sigle vor fi full color.
• In partea din mijloc, Sigla Programului Operational pentru Pescuit si logoul „Are balta
peste’’. Sub acest text, se va inscriptiona PROIECT FINANTAT PRIN POP – Arial, blod-italic.
Cheltuielile ocazionate de serviciile prestate includ:
- Servicii de grafica, machetare si tiparire;
- Servicii de livrare a produselor.
Pretul va fi exprimat pentru fiecare serviciu in parte, in lei fara TVA.

4. CONDIłII DE LIVRARE:
Livrarea trebuie să fie însoŃită obligatoriu de următoarele documente:
a) factura fiscală;
b) avizul de expediŃie.
Livrarea pliantelor si brosurilor se va realiza in perioada mai – iunie 2011, iar mapele de
prezentare necesare in cadrul conferintelor de presa, ce vor fi organizate de catre Beneficiar, se vor
distribui in 2 etape, respectiv: mai-iunie 2011 si septembrie-octombrie 2011.

5. CONDIłII DE AMBALARE:
Prestatorul are obligaŃia de a ambala produsele intr-o maniera care sa permita ca acestea să facă
faŃă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi
extreme, la soare şi la precipitaŃiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer
liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaŃia finală.
În cazul ambalării greutăŃilor şi volumelor în formă de cutii, prestatorul va lua în considerare,
unde este cazul, distanŃa mare până la destinaŃia finală a produselor şi absenŃa facilităŃilor de manipulare
grea în toate punctele de tranzit. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele
necesare protecŃiei coletelor (paleŃi de lemn, foi de protecŃie etc) ramân în proprietatea Beneficiarului din
momentul receptiei.

6. TRANSPORT:
Expedierea produselor revine prestatorului. Cheltuielile legate de transportul produselor rezultate
din serviciile prestate sunt in sarcina prestatorului.

7. RECEPłIA SERVICIILOR:
Beneficiarul sau reprezentantul său are dreptul de a controla produsele, pentru a asigura
verificarea conformitatii lor cu specificaŃiile din prezentul caiet de sarcini. Dacă vreunul din produsele
inspectate sau testate nu corespunde specificaŃiilor, Beneficiarul are dreptul sa îl respingă, iar prestatorul
are obligaŃia, fără a modifica preŃul contractului, de a înlocui produsele refuzate.
Dreptul Beneficiarului de a verifica şi, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de Beneficiar, cu sau fără participarea
unui reprezentant al prestatorului, anterior livrării acestora la destinaŃia finală. Receptia produselor
rezultate din serviciile ce formeaza obiectul contractului se efectueaza la sediul beneficiarului sau intr-un
loc comunicat de acesta, de catre comisia de receptie desemnata prin reglementari interne, care va
intocmi procesul verbal de receptie a serviciilor.
8. GARANłII:
Perioada de valabilitate acordată serviciilor prestate este cea prevazută de legislaŃia în vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat prestatorul, în scris, orice plângere sau reclamaŃie
ce apare în conformitate cu această valabilitate. La primirea unei astfel de notificări, prestatorul are
obligaŃia de a înlocui produsul în termen de 24 ore, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.
Dacă prestatorul, după ce a fost înştiinŃat, nu reuşeşte să înlocuiască produsul în perioada
convenită, benficiarul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele prestatorului şi fără a
aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care beneficiarul le poate avea faŃă de prestator prin
contract.

PROPUNEREA TEHNICA SI FINANCIARA:
Oferta tehnică trebuie să răspundă cerintelor din prezentul Caiet de sarcini, precum si celor
menŃionate în Documentatia de atribuire.
Propunerea financiară va cuprinde preŃul pe fiecare serviciu in parte, în lei fara TVA.

9.PROCEDURA DE PLATĂ:
Beneficiarul va plăti contravaloarea contractului de servicii, in termen de maxim 30 (treizeci) zile
de la emiterea fiecarei facturi fiscale de catre prestator.

10. GRAFICUL DE TIMP PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR:
Odată cu înaintarea propunerii, ofertanŃii vor prezenta o programare eşalonată în timp a
serviciilor prestate. Durata contractului este de la data semnării contractului de ambele părŃi, pana la data
de 30.11.2011.
Prestatorul nu are dreptul, fără acordul scris al Asociatiei RO-PESCADOR Tulcea, de a utiliza
informaŃiile şi documentele obŃinute sau la care are acces, atât în perioada contractului, cât şi ulterior
finalizării acestuia, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaŃiile contractuale din contractul ce
formeaza obiectul prezentei proceduri. Încălcarea prevederilor referitoare la confidenŃialitate, atrage
după caz, conform prevederilor legale în vigoare, răspunderea administrativă, civilă sau penală a
persoanei fizice/juridice vinovate.

Formular nr. 1 – Model scrisoare de înaintare
OPERATORUL ECONOMIC
Înregistrat la sediul autorităŃii contractante
___________________
nr._________data___________ora_____
(denumire / sediu )
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunŃului/invitaŃiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea
procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului
_________________________________________(denumirea contractului de achiziŃie publică),
noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă
transmitem alăturat următoarele:
1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, în original şi într-un număr de ________
copii:
a) oferta;
b) documentele care însoŃesc oferta.
Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinŃele.
Data completării ___________

Cu stimă,
Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată )

Formular nr.2 DECLARAłIE privind situaŃia personală a operatorului economic
Operator Economic
.......................... (denumirea)
DECLARAłIE
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic)
în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terŃ susŃinător al candidatului/ofertantului, declar pe
propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedura de achiziŃie publică şi sub sancŃiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaŃia prevăzută la art. 180 din OrdonanŃa de
UrgenŃă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin
hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti pentru participarea la activităŃi ale unei organizaŃii
criminale, pentru corupŃie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terŃ susŃinător al candidatului/ofertantului, la
procedura de ................. (se menŃionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică
având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la
data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităŃii contractante), declar pe
propria răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar
sau activităŃile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De
asemenea, nu sunt într-o situaŃie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaŃiile prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în
România sau în Ńara în care sunt stabilit pana la data solicitată;
d) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaŃiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii
beneficiarilor;
e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
ÎnŃeleg ca în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii.
Data completării
Operator economic,
................................. (semnătură autorizată)

Formular nr. 3 – Certificat de participare la licitaŃie cu ofertă independentă
CERTIFICAT
de participare la licitaŃie cu ofertă independentă
I. Subsemnatul/SubsemnaŃii, ..................., reprezentant/reprezentanŃi legali al/ai .........................,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziŃie publică organizată de ............................,
în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ......... din data de ............,
certific/certificăm prin prezenta că informaŃiile conŃinute sunt adevărate şi complete din toate punctele
de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................., următoarele:
1. am citit şi am înŃeles conŃinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimŃim descalificarea noastră de la procedura de achiziŃie publică în condiŃiile în care
cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinŃă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de
participare, inclusiv în privinŃa termenilor conŃinuŃi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înŃelege oricare persoană fizică sau juridică, alta
decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi
proceduri de achiziŃie publică sau ar putea oferta, întrunind condiŃiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faŃă de oricare concurent, fără a
exista consultări, comunicări, înŃelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conŃine elemente care derivă din înŃelegeri între concurenŃi în ceea ce priveşte
preŃurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenŃia de a oferta sau nu la respectiva
procedură sau intenŃia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu
obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conŃine elemente care derivă din înŃelegeri între concurenŃi în ceea ce priveşte
calitatea, cantitatea, specificaŃii 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, anunŃată de contractor.
III. Sub rezerva sancŃiunilor prevăzute de legislaŃia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,
........................
Reprezentant/ReprezentanŃi legali
(semnături)

Data

Formular nr. 4 – Formular de ofertă - servicii
..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului ......
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în
documentaŃia mai sus mentionată, să prestăm:
• Servicii de publicitate, informare si promovare a proiectului „ GRUP LOCAL PENTRU
PECĂRIE DURABILĂ ÎN DELTA DUNĂRII”
pentru suma de ..................................euro (suma în litere şi în cifre) platibilă în funcŃie de alocarea
bugetară, la care se adaugă TVA în valoare de ....................................... euro (suma în litere şi în cifre)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din
anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
3.
Ne
angajăm
să
menŃinem
această
ofertă
valabilă
pentru
o
durată
de
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)
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.
4. Am înŃeles şi consimŃim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanŃia de bună execuŃie în conformitate cu prevederile din documentaŃia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opŃiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat
în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
7. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formular nr. 5 – Centralizator de preŃuri servicii
..........................................................
(denumirea/numele ofertant)
CENTRALIZATOR DE PREłURI
pentru servicii
Anexă la ofertă

Nr.
crt

Serviciu
(gama/faza)

Cantitatea

PreŃul
unitar
Lei

0

1

2

3

PreŃul
Total
Lei
(col 2x col 3)
4

Taxa pe
valoarea
adăugată
Lei
5

1
2
....

TOTAL
TOTAL
Euro:

Lei:

........ % asociaŃi
lei:
........ % subcontractanŃi lei:
........ % asociati
euro:
........ % subcontractanti euro:
.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.

Formular nr. 6 – Model Contract de servicii
Contract de servicii
nr.______________data_______________
Preambul
În temeiul Contractului Cadru de Finantare Nerambursabila din Programul Operational pentru Pescuit 2007 - 2013
nr. 81/01.03.2011, incheiat intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala Pescuit –
Autoritatea de Management pentru POP, in calitate de Autoritate contractanta si Asociatia Ro-Pescador Tulcea in
calitate de beneficiar, s-a încheiat prezentul contract de servicii, între
ASOCIATIA RO-PESCADOR, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, reprezentantul legal al
parteneriatului „Grup local pentru pescărie durabilă în Delta Dunării, Cod fiscal 18253502, cu sediul în Str. Iuliu
MANIU, Nr. 9,Tulcea, judeŃul Tulcea, România, telefon 0240517760, fax. 0240517760, email:miadmar@yahoo.com, reprezentată legal prin Daniel BUHAI în funcŃia de Preşedinte, în calitate de
beneficiar, pe de o parte
şi
…………………………………………., cu sediul ………………………………………., cod poştal ………………,
telefon ……………………, fax ……………………., număr de înmatriculare ………………………….., cod fiscal
………………………, cont nr. ………………………………………, deschis la …………………, reprezentată prin
…………………………………… – ………………………., în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. DefiniŃii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi prestator - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preŃul contractului - preŃul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităŃi a căror prestare fac obiect al 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 obligaŃia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform
contractului;
f. forŃa majoră - un eveniment mai presus de controlul parŃilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluŃii, incendii, inundaŃii sau orice
alte catastrofe naturale, restricŃii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci
enunŃiativă. Nu este considerat forŃă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaŃiilor uneia din părŃi;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepŃia 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 in mod
diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de publicitate, informare si promovare pentru implementarea
proiectului "Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii" din cadrul Programului Operational pentru
Pescuit 2007 – 2013, Axa prioritară 5 - „Asistenta tehnica”, Masura 5.1., Actiunea 1 – ’’Sprijin pentru infiintarea
parteneriatelor public-private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti” şi în
conformitate cu obligaŃiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Beneficiarul se obligă să plătească preŃul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. PreŃul contractului
5.1 PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către beneficiar, este de
.................................... lei, la care se adaugă ………..….… TVA.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este, începând de la data semnarii, pana la data de 30.11.2011.
6.2.- Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 01.12.2011.
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe dupa semnarea acestuia de catre parti.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
a) acte adiŃionale, dacă există;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) caietul de sarcini;
d) masurile de informare si publicitate ale Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013
9. ObligaŃiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanŃele prezentate în propunerea
tehnică, anexă la contract.
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu specificatiile din propunerea tehnică.
9.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i)
reclamaŃii şi acŃiuni în justiŃie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaŃiile sau utilajele folosite pentru
sau în legătură cu produsele achiziŃionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepŃia situaŃiei în care o astfel de
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
10. ObligaŃiile principale ale beneficiarului
10.1 - Beneficiarul se obligă să recepŃioneze, potrivit clauzei 15.1, serviciile prestate în termenul convenit.
10.2 – Beneficiarul se obligă să plătească preŃul către prestator în termen de 30 zile de la emiterea facturii de
către acesta.
10.3 Avand in vedere faptul ca serviciile de publicitate, informare si promovare sunt finantate de Ministerul
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Programul Operational pentru Pescuit in cadrul proiectului “Grup Local pentru
Pescarie Durabila in Delta Dunarii”, plata serviciilor prestate se va realiza si in functie de alocarea transelor
bugetare pentru acest proiect. In situatia in care se vor produce intarzieri la plata serviciilor ce formeaza obiectul
prezentului contract din motivul sus-mentionat, prestatorul nu poate solicita dobanzi, penalitati si/sau majorari de
intarziere beneficiarului
10.4 - Dacă Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite,
prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul
corespunzător zilei de efectuare a plaŃii. Imediat ce Beneficiarul onorează factura, prestatorul va relua prestarea
serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
11. SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaŃiile asumate prin
contract, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din preŃul contractului, ca penalităŃi, o sumă echivalentă cu
0,1% din valoarea nerealizată a contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligaŃiilor de către prestator.
11.2 - În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaŃia de a plăti, ca penalităŃi, o sumă echivalentă cu 0,1 % din plata neefectuată
pentru fiecare zi de întârziere.

11.3 - Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părŃi, în mod culpabil şi
repetat, dă dreptul părŃii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunŃa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
Prestatorului, fără nici o compensaŃie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiŃia ca această anulare să nu
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acŃiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunŃării
unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. GaranŃia de bună execuŃie a contractului
12.1. Nu se solicită constituirea garanŃiei de bună execuŃie acontractului.
12.2 - GaranŃia tehnică este distinctă de garanŃia de bună execuŃie a contractului
13. Alte responsabilităŃi ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obligaŃia 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, sa asigure resursele umane, materialele,
instalaŃiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura 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 execuŃia serviciilor în conformitate cu cerintele Beneficiarul.
Totodată, este răspunzător atât de siguranŃa tuturor operaŃiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
13.4 – Prestatorul are obligatia de a realiza materialele publicitare conform comenzii lansate de beneficiar,
prezentand forma finala a fiecarui tip de material publicitar, in format electronic, cu cel putin 7 zile inainte de data
prevazuta pentru livrarea materialelor, pentru a obtine aprobarea beneficiarului (“bun de tipar”).
14. Alte responsabilităŃi ale achizitorului
14.1 - Beneficiarul se obligă să pună la dispoziŃia prestatorului orice facilităŃi şi/sau informaŃii pe care acesta le-a
cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.
14.2 – Cu minim 10 zile inainte de data prevazuta pentru livrare, Beneficiarul are obligatia de a lansa o comanda
ferma pentru prestarea serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract, sub aspectul precizarii materialelor
publicitare ce trebuie realizate, a numarului de exemplare si cu precizarea textelor ce se vor insera in aceste
materiale.
15. RecepŃie şi verificări
15.1 - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Beneficiarul are obligaŃia
de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanŃilor săi împuterniciŃi pentru acest scop.
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligaŃia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil, pe baza
comenzii lansate de beneficiar.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate
Beneficiarului părŃile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.
16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de parŃi, termen
care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanŃe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de
către prestator,

îndreptăŃesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora,
atunci părŃile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiŃional.
16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaŃia
de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarul. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de
prestare se face cu acordul parŃilor, prin act adiŃional.
16.4 - În afara cazului în care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de execuŃie, orice întârziere
în îndeplinirea contractului dă dreptul Beneficiarului de a solicita penalităŃi prestatorului.
17. Ajustarea preŃului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, plăŃile datorate de Beneficiar prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea
financiară, anexă la contract.
17.2 - Nu se acceptă ajustarea/actualizarea preŃului contractului.
18. Modificarea contractului
18.1 - PărŃile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiŃional, numai în cazul apariŃiei unor circumstanŃe care lezează interesele comerciale
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
19. SubcontractanŃi
19.1 - Prestatorul are obligaŃia, în cazul în care parŃi din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu
subcontractanŃii desemnaŃi, în aceleaşi condiŃii în care el a semnat contractul cu beneficiarul.
19.2 - (1) Prestatorul are obligaŃia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu
subcontractanŃii desemnaŃi.
(2) Lista subcontractanŃilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se
constituie in anexe la contract.
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faŃă de beneficiar de modul în care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faŃă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din
contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanŃilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea
lor din contract.
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preŃul contractului şi va fi notificată achizitorului.
20. Cesiunea
20.1 - Prestatorul are obligaŃia de a nu transfera total sau parŃial obligaŃiile sale asumate prin contract, fără să
obŃină, în prealabil, acordul scris al beneficiarului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanŃia sau orice alte obligaŃii
asumate prin contract.
21. ForŃa majoră
21.1 - ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 - ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract, pe
toată perioada în care aceasta acŃionează.
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia.
21.4 - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi, imediat şi în mod
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea limitării consecinŃelor.
21.5 - Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează ca va acŃiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul să notifice celeilalte parŃi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parŃi să
poată pretindă celeilalte daune-interese.
22. SoluŃionarea litigiilor
22.1 - Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe,
orice neînŃelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în
mod amiabil o divergenŃă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluŃioneze de către instanŃele
judecătoreşti din România.
23. Limba care guvernează contractul
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Comunicări
24.1 - (1) Orice comunicare între părŃi, 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.
24.2 - Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiŃia confirmării în
scris a primirii comunicării.
25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
PărŃile au înŃeles să încheie azi .............. prezentul contract în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,

PRESTATOR,

