Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

“Investeste in Oameni!”

Achizitor:

ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE MATERIALE DE
CONSTRUCTII DIN ROMANIA
B-dul I.C Bratianu nr. 10, sector 3, Bucuresti, adresa
corespondenta Str.Ing Vasile Cristescu nr. 3, sector 2, cod
021984 Municipiul Bucuresti, Tara Romania, tel. 021/
3213232, fax. 021/3211236
e-mail:office@apmcr.org

Adresa:

Titlul proiectului POSDRU:

,,PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență
Energetică”

ID proiect POSDRU:
POSDRU/164/2.3/S/141674
Calitatea achizitorului:

Beneficiar

In atentia potentialilor ofertanti.
ANUNT
CERERE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE
„Echipamente FEDR”
COD CPV 30190000-7, 38652120-7, 38653400-1, 30232110-8

Asociatia Producatorilor de Materiale de Constructii din Romania cu sediul in B-dul I.C Bratianu nr. 10,
sector 3, Bucuresti, adresa corespondenta Str.Ing Vasile Cristescu nr. 3, sector 2, cod 021984,
Municipiul Bucuresti, Tara Romania, tel. 021/ 3213232, fax. 021/3211236, e-mail:office@apmcr.org, in
calitate de achizitor, organizeaza la sediul din Str.Ing Vasile Cristescu nr. 3, sector 2, cod 021984,
Municipiul Bucuresti, procedura de achizitie directa, in vederea atribuirii contractului de achizitie de
„Echipamente FEDR” pentru promovarea proiectului: “PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru
Eficiență Energetică”, contract POSDRU/164/2.3/S/141674.
Se va depune oferta in lei pentru produsele solicitate.
Nu se accepta oferte partiale
Nu se accepta oferte alternative.
Achizitor
ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE MATERIALE DE CONSTRUCTII DIN ROMANIA cu sediul in B-dul I.C
Bratianu nr. 10, sector 3, Bucuresti, adresa corespondenta Str.Ing Vasile Cristescu nr. 3, sector 2, cod
021984, Municipiul Bucuresti, Tara Romania, tel. 021/ 3213232, fax. 021/3211236, email:office@apmcr.org.
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Procedura de atribuire aplicata
Achizitie directa.
Termen de finalizare sau durata contractului
Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de ambele parti si este valabil pana la data de 31
octombrie 2015.
Termen de plata
Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre furnizor in termen de 30 de zile de la emiterea si
comunicarea facturii, dupa receptia echipamentelor.
Modalitati de plata
Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de furnizor.
Locul de livrare al echipamentelor
Livrarea echipamentelor FEDR se va face in Str.Ing Vasile Cristescu nr. 3, sector 2, cod 021984,
Municipiul Bucuresti.
Modul de prezentare a ofertei (tehnic si financiar)
Oferta tehnica trebuie sa respecte specificatiile tehnice din descrierea obiectului contractului.
Oferta financiara va trebui sa includa oferta de pret detaliata. Pretul ofertat este pretul total.
Pretul ofertat se va exprima in Lei si nu va include TVA.
Specificatii tehnice minime
Denumire serviciu
Nr.
Crt.
1.

Achizitia de
„Echipamente FEDR” in
cadrul proiectului:
,,PROEFICIEN- Calificări
Profesionale pentru
Eficiență Energetică”,
contract
POSDRU/164/2.3/S/141
674

Specificatie tehnica

Cantitate

Cod CPV

A) Ofertantul poate fi orice
persoana juridica inscrisa in
Registrul Comertului.
Documentele pe care trebuie să le
prezinte ofertantul sunt:
1. Scrisoarea de inaintare, ce va
insoti plicul exterior sigilat. –
FORMULAR 7
PLIC 1 -Documentele de calificare
obligatorii
 Fisa de prezentare
–
FORMULAR 1 – original
semnat si stampilat;
 Declaratia privind calitatea
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de participant la procedura –
FORMULAR 2 – original
semnat si stampilat;
 Declaratia
privind
eligibilitatea – FORMULAR 3
–
original
semnat
si
stampilat;
 Declaratia
privind
neincadrarea in prevederile
art. 181 din OUG 34/2006 –
FORMULAR 4 - original
semnat si stampilat;
 Copie CI reprezentant legal
al persoanei juridice;
 Certificat de inregistrare in
Registrul Comertului in
copie
certificata pentru
conformitate cu originalul
semnata si stampilata,
 Ultimul Act constitutiv
actualizat al persoanei
juridice ofertante, in copie
certificata
pentru
conformitate cu originalul
semnata si stampilata,
- Ofertantul are certificatul
înregistrare preschimbat

de

- Ofertantul nu are sediul expirat
- Ofertantul nu figureaza cu mentiuni
referitoare la declararea starii de
insolventa sau faliment, cnf art 21 din
Legea nr 26/1990, nu se afla in
fuziune sau divizare, proces de
dizolvare sau lichidare (cnf Legii nr
31/1990, republicata, reorganizare
judiciara sau faliment (cnf Legii
85/2006, republicata)
- Ofertantul are obiectul de activitate
corespunzător
contractului
de
achiziţie
 Certificatul

de

atestare
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fiscală
eliberat
de
Administraţia
Financiară
teritorială la care este
arondat sediul persoanei
fizice sau juridice original sau
copie legalizată
 Certificatul
de
atestare
fiscală eliberat de Direcţia
Impozite şi Taxe privind
impozitele şi taxele localeoriginal sau copie legalizată
atât pentru persoana juridică,
cât şi pentru persoana fizică
autorizată.
 Dovada capacitatii tehnice
– FORMULAR 6 original
semnat si stampilat;
PLIC 2 - Oferta tehnica
Propunerea tehnică va respecta în
totalitate cerinţele din documentaţia
de atribuire;
Propunerea tehnică va fi semnată de
persoanele
împuternicite
ale
operatorului economic- va avea un
caracter ferm şi obligatoriu din
punct de vedere al conţinutului pe
toată perioada de valabilitate a
ofertei
PLIC 3 - Oferta financiara –
FORMULARUL 5
Propunerea financiară va fi exprimată
în lei, fara TVA.
Oferta financiară va trebui să includă
oferta de preţ detaliată.
Preţul ofertat va fi preţul total.
Se va depune ofertă pentru întreaga
gamă de produse solicitate.
Nu sunt acceptate oferte alternative.
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Nu se acceptă oferte parţiale.
Oferta financiara are caracter ferm si
obligatoriu din punct de vedere al
continutului pe toata durata de
valabilitate a contractului
Plicul exterior va conţine în interior
câte un plic sigilat si stampilat după
cum urmează:
- Plicul 1: documentele obligatorii
mentionate mai sus
- Plicul 2: propunere tehnica
- Plicul 3: propunere financiara
În cazul în care documentele
obligatorii
lipsesc
sau
sunt
neconforme
ofertantul
va
fi
descalificat fără a se mai deschide
celelalte plicuri.
Oferta se va depune la
APMCR,
Str.Ing
Vasile
Cristescu nr. 3, sector 2, cod
02198 Municipiul Bucuresti,
Tara Romania, tel. 021/
3213232, fax. 021/3211236
e-mail:office@apmcr.org,
in plic sigilat şi stampilat, pe care se
va mentiona cu majuscule:
a)OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA DE
“Echipamente FEDR”, în cadrul
proiectului „PROEFICIEN - Calificări
Profesionale
pentru
Eficiență
Energetică”,
POSDRU/164/2.3/S/141674”.
b) A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE
DATA DE miercuri, 25.02.2015, ora
17:00
c) La depunerea plicului ofertanţii vor
solicita întregistrarea datei si orei pe
plicul mare exterior.
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B).
1. Flipchart
SPECIFICAŢII TEHNICE: Tip Magnetic,
rama aluminiu; Dimensiuni 70 cm x
100 cm

7

3019000
0-7

2. Videoproiector
SPECIFICAŢII TEHNICE: Rezolutie
Minim SVGA(800 x 600);
Luminozitate Minim 2000 lumeni;
Contrast 2000:1; Garantie 24 luni

7

3865212
0-7

3. Panou Proiectie videoproiector
SPECIFICAŢII TEHNICE: Tip Manual
tip trepied; Dimensiuni Minim 1,5 m
X 1,5 m

7

3865340
0-1

4. Copiator
1
SPECIFICAŢII TEHNICE: Tehnologie
Laser monocrom; Format A4,
A5, B5; Viteza printare/ 2opier A4 35
ppm; Rezolutie 1800 x 600 dpi;
Format A4; Timp de iesire prima
pagina Maxim 7 secunde; Timp de
incalzire
Maxim 20 secunde;
Consum de energie in regim de
copiere Maxim 500W; Procesor
Minim 667MHz; Memorie standard
Minim
512MB;
Capacitate
alimentare hartie minim acceptata
250 coli; Capacitate tava de iesire
Minim 150 coli; Tava
multifunctionala –capacitate minim
acceptata
50 coli; Greutate
hartie minim acceptata 60-220
g/mp;
Alimentator
automat
fata/verso
Pentru minim 50 de
coli; Duplex automat Standard;
Functii standard
Copiator;
imprimanta;
scanner
color;
Caracteristici scaner Functii
scanare: Scan-to-Email, Scan-to-FTP ,
Scan-to-SMB; Scan to US B Host,
TWAIN , WSD; Viteza scanare: minim
35; Formate rezultate din scanare:

3023211
0-8
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TIFF; PDF; JPEG; XPS; Copiere
continua 1-999; Zoom 25-400%;
Conectivitate USB 2.0; retea
Ethernet 10/100 Base – TX; Sisteme
de
operare
suportate
Toate
sistemele de operare Windows; MAC
OS X versiune 10.4; Unix; Linux;
Emulari standard
PCL6; PCL 5e;
Post Script 3; Toner inclus pentru
minim
Minim 3600 pagini 5%
acoperire;
Capacitate
toner
Minim
7.200
pagini
acoperire
5%;
Cilindrul
si
developerul incluse
Pentru
minim 100.000 pagini; Alte cerinte
Posibilitatea de schimbare separate
a consumabilelor, nu all cartridge all
in one (cilindru separate; toner
separate); Greutate echipament
Maxim 20 kg; Autorizare din
partea
producatorului
echipamentului, pentru a putea
interveni
pentru
eventualele
defectiuni aparute pe perioada
garantiei; Garantie minim 24 de luni
on site
Termenul de livrare: maxim 30 de zile de la data comenzii din partea Achizitorului.
Ofertantul trebuie sa mentioneze tipurile de echipamente cu licentele aferente folosite si pretul unitar
al acestora.
Ofertantul propune solutii de service si instalare aferente echipamentelor de mai sus.
Livrarea produselor nu va fi conditionata de un numar minim de produse livrate sau de alte produse.
Receptia produselor se va face atat cantitativ, cat si calitativ in stare de functionare, in prezenta
furnizorului, rezultatele receptiei urmand a fi consemnate in procesul-verbal de receptie.
Plata produselor efectiv livrate se va realiza in baza unui proces verbal de receptie furnizat de Achizitor
ofertantului, a facturii intocmite in conformitate cu prevederile Codului fiscal cu evidentierea tuturor
informatiilor minime definite prin actul normativ si in concordanta cu oferta tehnica, a avizului de
insotire a marfii (daca este cazul) intocmit in conformitate cu Ordinul 2226/2006 privind utilizarea unor
formulare financiar-contabile, precum si a altor documente solicitate de Achizitor care sa justifice
realizarea contractului.
Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederilor clauzelor
de receptie la nivel calitativ si de performanta ofertat, si beneficiarul a semnat si stampilat procesul
verbal.
Pentru toate produsele furnizorul va asigura instalarea, montarea, realizarea probelor functionale ale
echipamentelor livrate si instruirea personalului.
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Produsele livrate vor fi insotite de urmatoarele documente:
 Factura fiscala (semnata si stampilata)
 DocumentuI de transport, intern si international
 Declaratii/certificate de conformitate
 Carnete de service
 Certificate de garantie/calitate
 Autorizatii de livrare de la producator, unde este cazul
 Documentatie tehnica
 Certificate de licenta pentru programele instalate, unde este cazul.
In cazul in care in specificatiile tehnice se fac referiri la standard sau omologari tehnice, atunci nici o
oferta nu va fi respinsa pe motiv ca propunerea tehnica nu este conforma cu specificartiile precizate,
daca ofertantantul demonstreaza, prin orice mijioc adecvat, ca propunerea sa tehnica satisface intr-o
maniera echivalenta cerintele achizitorului.
In cazul in care in specificatiile tehnice sunt definite prin precizarea performantelor si/sau cerintelor
functionale, atunci nici o oferta nu va respinsa, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat
ca propunerea sa tehnica asigura indeplinirea performantelor sau cerintelor functionale solicitate
deoarece sunt conforme cu:
 Un standard national care adopta un standard European
 O omologare tehnica europeana
 O specificatie tehnica comuna utilizata in Comunitatea Europeana
 Un standard international
 Alte reglementari tehnice elaborate de organism de standardizare europene
Nota:un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate poate fi consideratdosarul tehnic al producatorului,sau un raport de incercare/testare emis de un organism recunoscut,
cum ar fi un laborator neutru de incercari si calibrare, sau un organism de certificare si inspectie care
asigura respectarea standardelor europene aplicabile.
Avand in vedere sursa de finantare a contractului de achizitie, prin depunerea unei oferte, ofertantul
accepta in totalitate si fara restrictii conditiile generale si particulare care guverneaza acest contract ca
singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare ale
ofertantului. Ofertantii trebuie sa examineze cu grija documentatia pentru ofertanti si sa pregateasca
oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si de specificatii tehnice
continute in aceasta documentatie. Esecul de a depune o oferta care sa nu contina toate informatiile
cerute in termenul prevazut, va duce la respingerea ofertei. Nu se va tine cont de nici o exprimare a unei
rezerve in oferta relativ la documentatia pentru ofertanti; orice exprimare a unei astfel de rezerve va
duce la respingerea imediata a ofertei, fara nicio evaluare.
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor
prezentate in original si sau copie certificata in vederea participarii la procedura.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea
acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau fiind
conforme cu legislatia aplicabila si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub aceste aspect.
Ofertantul nu are dreptul de a influenta sau de a incerca sa influenteze comisia de evaluare in procesul
de examinare si evaluare a ofertelor sau in decizia de stabilire a ofertei castigatoare, sub sanctiunea
excluderii acestuia de la procedura aplicabila pentru atribuirea contractului de achizitie.

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România;
Fundația Casa de Meserii a Constructorilor; Scuola Edile Terni; Formedil – Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

“Investeste in Oameni!”

Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate de
oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor pana in momentul atribuirii contractului de achizitie.
Comisia de evaluare are obligatia de a exclude orice ofertant in cazul in care se dovedeste ca acesta a
fost sau este angajat in practici corupte ori frauduloase in legatura cu procedura aplicata pentru
atribuirea contractului de achizitie. Ofertantul are dreptul de a aduce clarificari la oferta si/sau la
documentele care insotesc oferta numai ca urmare a unei solicitari scrise din partea comisiei de
evaluare.
Ofertantul nu are dreptul, fara acordul scris al achizitorului, de a face cunoscut contractul sau orice
prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului; de
a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces, atat in perioada contractului, cat si
ulterior finalizarii acestuia, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

Adresa la care se trimit ofertele:
Ofertele vor fi depuse direct la adresa de corespondenta a Asociatiei Producatorilor de Materiale de
Constructii din Romania cu sediul in Str.Ing Vasile Cristescu nr. 3, sector 2, cod 021984, Municipiul
Bucuresti, pana la data de miercuri, 25.02.2015, ora 16:00.
Ofertele vor fi deschise in data de miercuri, 25.02.2015, ora 17:00.
Oferta poate fi modificata/completata si/sau retrasa cu cel mult 1 (unu) zi inainte de termenul limita
de depunere a ofertelor.
Primirea si transmiterea solicitarilor de clarificari/raspunsurile la clarificari se pot primi pana cel mai
tarziu in preziua ultimei zi de depunere a ofertelor; transmiterea raspunsurilor la clarificarile primite
se poate face nu mai tarziu de data limita de depunere a ofertelor.
Ofertele care ajung dupa termenul limita 25.02.2015 ora 16:00 vor fi declarate respinse.
Constestatiile se pot depune in maximum 24 de ore de la data comunicarii ofertei castigatoare.
Modalitatea de obtinere a documentatiei pentru ofertanti:
Documentatia poate fi descarcata de pe site-ul www.apmcr.org , obtinuta in mod gratuit de la sediul
achizitorului sau prin solicitare prin email de la adresa office@apmcr.org .
Modalitati de finantare si de plata:
Proiectul “POSDRU/164/2.3/S/141674” Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul
Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!’’, Axa
prioritară 2 “Corelarea invaţarii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie
2.3 Acces si participare la formare profesionala continuă.
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Criteriul de atribuire a contractului:
Preţul cel mai scăzut.
Intocmit,
Calavrias Gherasela

Manager de proiect,
GEORGESCU CLAUDIU EUGEN
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ANEXA - FORMULARE
FORMULAR 1
FISA DE PREZENTARE A OFERTANTULUI
1

Denumire operator economic

2

Adresa sediului social

3

Cod postal

4

Localitate

5

Tara

6

Telefon

7

Fax:

8

E-mail:

10

Certificatul de inregistrare ORC (numarul, data si
Seria .............. nr .........................
locul de inregistrare)
Nr. Reg. Com.
J .... / ......... / .........

11

CUI

9

12

Codul/codurile CAEN al activitatii/activitatilor
pentru care este autorizat, corespunzator
obiectului achizitiei: „Echipamente FEDR” COD
CPV 30190000-7, 38652120-7, 38653400-1,

30232110-8
13

Banca

14

Cont

15

Ofertant - numele reprezentantului legal, in clar

16

Semnatura autorizata si stampila

17

Data completarii
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FORMULAR 2
DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
Denumire operator economic
Subsemnatul …………………...…….............................................................., reprezentantul legal al
............................................................................................................. (denumire operator economic),
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice ca la procedura
pentru atribuirea Contractului de achizitie avand ca obiect „Echipamente FEDR” COD CPV 301900007, 38652120-7, 38653400-1, 30232110-8 organizata de Asociatia Producatorilor de Materiale de
Constructii din Romania, particip si depun oferta (se bifeaza optiunea corespunzatoare):
□ in nume propriu
□ ca asociat in cadrul asociatiei ..........................................................................................
□ ca subcontractor al ..........................................................................................................
2. Subsemnatul declar ca (se bifeaza optiunea corespunzatoare):
□ nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
□ sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat Achizitorul daca vor interveni modificari in prezenta
declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a Contractului de achizitie sau, in
cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii Contractului de achizitie.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
Achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din
prezenta declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sau fizice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Achizitorului cu privire la orice
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Ofertant - numele reprezentantului legal, in clar
Semnatura autorizata si stampila
Data completarii
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FORMULAR 3
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Denumire operator economic
Subsemnatul
…………………………....................................,
reprezentantul
.......................................................................... (denumire operator economic)

legal

al

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei
de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in ultimii 5
ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea
la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.
De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori
economici, nu depun candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna, nu depun
oferta individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
Achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de ......................... (se precizeaza data expirarii perioadei
de valabilitate a ofertei)
Ofertant - numele reprezentantului legal, in clar
Semnatura autorizata si stampila
Data completarii
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FORMULAR 4
DECLARATIE
Denumire operator economic
Subsemnatul ……………………………………......................... (se insereaza numele reprezentantului legal al
ofertantului), in calitate de reprezentant legal al ofertantului /candidat/ concurent la procedura
pentru atribuirea Contractului de achizitie, avand ca obiect achizitia de „Echipamente FEDR” COD CPV
30190000-7, 38652120-7, 38653400-1, 30232110-8 organizata de Asociatia Producatorilor de
Materiale de Constructii din Romania, declar pe proprie raspundere ca:
a)
NU AM INTRAT IN FALIMENT ca urmare a hotararii pronuntate de un judecator-sindic;
b)
MI-AM INDEPLINIT OBLIGATIILE DE PLATA A IMPOZITELOR, TAXELOR SI CONTRIBUTIILOR DE
ASIGURARI SOCIALE catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit, pana la data solicitata
................................ (data limita de depunere a ofertelor);
c) in ultimii 2 ani NU MI-AM INDEPLINIT in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive
imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii
beneficiarilor;
d) NU AM FOST CONDAMNAT, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti,
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie
profesionala.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
Achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente
doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Ofertant - numele reprezentantului legal, in clar
Semnatura autorizata si stampila
Data completarii
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FORMULAR 5
FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA
Denumire operator economic
Catre Asociatia Producatorilor de Materiale de Constructii din Romania cu sediul in B-dul I.C Bratianu
nr. 10, sector 3, Bucuresti, adresa corespondenta Str.Ing Vasile Cristescu nr. 3, sector 2, cod 021984,
Municipiul Bucuresti
1. Examinand documentatia pentru ofertanti, subsemnatul, reprezentant al ofertantului
........................ ………………………………………………………………….. (denumirea/numele ofertantului), ne
oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa
„Echipamente FEDR” COD CPV 30190000-7, 38652120-7, 38653400-1, 30232110-8 pentru un
tarif in suma totala de ............................................................... lei (suma in litere si in cifre), la care se
adauga TVA in valoare de ................................................................ lei (suma in litere si in cifre).
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam
produsele:.......................... in conformitate cu cerintele Specificatiei tehnice.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pana la data de ...................... (minim 60 zile) si ea
va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Alaturi de oferta de baza (se bifeaza optiunea corespunzatoare):
□ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
□ nu depunem oferta alternativa.
6. Pana la incheierea si semnarea Contractului de achizitie aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un
Contract angajant intre noi.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice oferta primita.
Ofertant - numele reprezentantului legal, in clar
Semnatura autorizata si stampila
Data completarii
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FORMULAR 6
EXPERIENTA SIMILARA 1
Denumire operator economic
Denumirea si obiectul contractului
Numarul si data contractului
Denumirea/numele
beneficiarului/clientului
Adresa beneficiarului/clientului
Tara
Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului (se bifeaza optiunea corespunzatoare):
□ contractant unic sau contractant conducator (lider de sindicat)
□ contractant asociat (membru de sindicat)
□ subcontractant
Valoarea contractului de servicii de contabilitate (exprimata in echivalent euro):
Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul isi
sustine experienta similara:
Ofertant - numele reprezentantului legal, in clar
Semnatura autorizata si stampila
Data completarii

Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract in parte, care vor fi confirmate, la cererea Comisiei de evaluare, prin
prezentarea contractului respectiv.
1
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CENTRALIZATOR DE PRETURI:
pentru urmatoarele produse:

Nr.
crt.

Denumire

Cantitate
/ buc.

0

1

2

Pret unitar
LEI,
fara TVA
3

Tret total
LEI,
Fara TVA
4

Taxa pe
valoarea
adaugata
5

Pret total
plus TVA
(4 + 5)
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Total:
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FORMULAR 7
OFERTANTUL ………………..…………………………………. (denumirea/numele)
Inregistrat la sediul Achizitorului Asociatia Producatorilor de Materiale de Constructii din Romania sub
nr. .................../........................

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre: Asociatia Producatorilor de Materiale de Constructii din Romania cu sediul in B-dul I.C
Bratianu nr. 10, sector 3, Bucuresti, adresa corespondenta Str.Ing Vasile Cristescu nr. 3, sector 2, cod
021984, Municipiul Bucuresti
Noi ....................................................................................... (denumirea/numele
transmitem alaturat coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original

ofertantului),

va

a) Oferta pentru Achizitia directa pentru „Echipamente FEDR” COD CPV CPV 30190000-7, 38652120-

7, 38653400-1, 30232110-8
si
b) Documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Cu stima,
Ofertant,
.....................
(semnatura autorizata)
Data completarii
………….................
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