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Achizitor: ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE MATERIALE DE 
CONSTRUCTII DIN ROMANIA 

Adresa: B-dul. I. C Bratianu, nr. 10, sector 3, Bucuresti, adresa 
corespondenta 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 

Titlul proiectului POSDRU:  
 

ID proiect POSDRU: 

« Pregateste-te pentru un viitor mai bun » 
 
POSDRU/164/2.3/S/141701 

 
Calitatea achizitorului: Beneficiar 

    

 In atentia potentialilor ofertanti.        

  

ANUNT 
CERERE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA de servicii de proiectare grafica aferente materialelor de 

promovare 
 Cod CPV  79822500-7 Servicii de proiectare grafica 

 
Asociatia Producatorilor de Materiale de Constructii din Romania cu sediul in Bucuresti, B-dul I.C 

Bratianu, nr. 10, sector 3, adresa de corespondenta str. Ing. Vasile Cristescu nr. 3, sector 2, cod 021198, 
tel. 021/3213232, fax. 021 321 12 36, e-mail office@apmcr.org, in calitate de achizitor, organizeaza in 
Bucuresti, str. Ing. Vasile Cristescu nr.3, sector 2, cod 021198, procedura de cercetare a pietei-studiu al 
pietei, in vederea atribuirii contractului de achizitie de servicii de proiectare grafica aferente materialelor de 
promovare, Cod CPV  79822500-7 Servicii de proiectare grafica pentru promovarea proiectului:  
„Pregateste-te pentru un viitor mai bun!, contract POSDRU/164/2.3/S/141701. 

Se va depune oferta in lei pentru serviciile 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, adresa de corespondenta str. Ing. Vasile Cristescu nr. 3, sector 2, cod 021198, tel. 
021/3213232, fax. 021 321 12 36, e-mail office@apmcr.org  
 
Procedura de atribuire aplicata 
Achizitie directa prin studiu al pietei.  
 
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. 
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Termen de plata 
Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 de zile de la emiterea si comunicarea 
facturii, dupa receptia serviciilor. 

 
Modalitati de plata 
Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator. 
 
Locul de efectuare al seviciilor 
Bucuresti, in locatia pusa la dispozitie de ofertantul castigator. 
 
Modul de prezentare a ofertei (tehnic si comercial) 
Oferta financiara va trebui sa includa oferta de pret detaliata. 
Pretul ofertat se va exprima in Lei si nu va include TVA. 
 
 

  
Nr. 
Crt. 

Denumire serviciu Specificatie tehnica Cantitate Cod CPV 
 

1. Servicii de proiectare 
grafica aferente 
materialelor de promovare-
Cod CPV  79822500-7 
Servicii de proiectare 
grafica 
pentru promvarea 
proiectului 
POSDRU/164/2.3/S/141701 

A) Ofertantul poate fi orice 
persoană juridică înscrisă în 
Registrul Comertului. 

Documentele pe care trebuie să le 
prezinte ofertantul  sunt : 
1. Scrisoarea de inaintare, ce va insoti 
insoti plicul exterior sigilat. – 
FORMULAR 7 
PLIC 1 -Documentele de calificare 
obligatorii    

 Fisa de prezentare – 
FORMULAR 1 – original 
semnat si stampilat 

 Declaratia privind calitatea 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79822500-7 
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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 de înregistrare 
preschimbat 
- 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 

 Dovada  capacitatii tehnice – 
FORMULAR 6 original semnat 
si stampilat;  

PLIC 2 -  Oferta tehnica 
Descrierea detaliata a metodologiei de 
prestare a serviciilor de proiectare 
grafica aferente materialelor de 
promovare-Cod CPV  79822500-7 
Servicii de proiectare grafica 

 Descrierea detaliata pentru 
prestarea serviciilor  

PLIC 3 -  Oferta financiara – 
FORMULARUL 5 
Propunerea financiară va fi exprimată în 
lei fara TVA 
Oferta va evidentia tariful total al 
serviciilor ofertate pentru intreaga durata 
a contractului 
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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 dupa 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 
Servicii de proiectare grafica aferente 
materialelor de promovare-Cod CPV  
79822500-7 Servicii de proiectare 
grafica, IN CADRUL PROIECTULUI ,, 
,,Pregateste-te pentru un viitor mai 
bun”, POSDRU/164/2.3/S/141701. 
b) A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 
DATA DE vineri, 04.07.2014, ora 18,oo 
c) La depunerea plicului ofertanţii vor 
solicita  întregistrarea datei si orei pe 
plicul mare exterior. 
 

B) Servicii de proiectare grafica 
aferente materialelor de 
promovare-Cod CPV  
79822500-7 Servicii de 
proiectare grafica, astfel: 

 
- Banner- dimensiuni 450x 150 
cm(macheta) 
- Roll-up (macheta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
1 
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- Afis-dimensiuni A2 (macheta) 
- Brosura in format A4 (macheta 
coperta si template pagini de interior)  
- Pliant- format A5, fata-verso 
(macheta) 
- Mape de prezentare plic, format A4, 
inscriptionata fata-verso (macheta) 
- Agenda A5 personalizata fata-verso 
(macheta) 
- Grafica inscriptionare pix (macheta) 
In elaborarea materialelor solicitate se vor 
lua in considerare recomandarile din 
Manualul de identitate vizuala emis de 
AMPOSDRU, valabil în perioada de 
realizare a contractului.  
Identitatea vizuala a proiectului propusă 
de furnizorul de servicii va fi acceptata 
dupa obţinerea  de catre beneficiar a 
aprobarii OI CNDIPT. 
Identitatea vizuala va fi pusa la dispozitia 
beneficiarului în format tiparit si în format 
vectorial (pe CD/DVD) 
 

1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 

 
Adresa la care se trimit ofertele 
Ofertele vor fi depuse direct la adresa de corespondenta a Asociatiei Producatorilor de Materiale de Constructii din 
Romania din Bucuresti,  str. Ing. Vasile Cristescu,  nr. 3, cod 021198, et. 2 pana la data de vineri, 04.07.2014, 
orele 16,oo 
Ofertele vor fi deschise in data de vineri, 04.07.2014, orele 18,oo 
 
 
Oferta poate fi modificata/completat 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 primipana 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 vineri, 04.07.2014, orele 16,oo vor fi delcarate 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 
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Modalitati de finantare si de plata 
Proiectul “POSDRU/164/2.3/S/141701” 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 FPC     
 
Criteriul de atribuire a contractului 

  Pretul cel mai scazut. 
 

 
Manager proiect, 
GEORGESCU CLAUDIU - EUGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intocmit,                  Verificat, 
VOINEA IULIA     CALAVRIAS GHERASELA  
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ANEXA 1 - 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:  

9 Certificatul de inregistrare ORC (numarul, data si locul 
de inregistrare) Seria ..............  nr ......................... 

10 Nr. Reg. Com. J .... / ......... / ......... 

11 CUI  

12 
Codul/codurile CAEN al activitatii/activitatilor pentru 
care este autorizat, corespunzator obiectului 
achizitiei 

 

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  Servicii de proiectare grafica aferente materialelor de promovare-Cod 
CPV  79822500-7 Servicii de proiectare grafica 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 legal al 
.......................................................................... (denumire operator economic) 
 
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  Servicii de proiectare grafica aferente materialelor de 
promovare-Cod CPV  79822500-7 Servicii de proiectare grafica, 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 

Denumire operator economic  

Catre Asociatia Producatorilor de Materiale de Constructii din Romania 
B-ul I. C Bratianu, nr. 10, sector 3, adresa de corespondenta Str.Ing Vasile Cristescu nr. 3, sector 2, cod 
02198 Municipiul Bucuresti, Tara Romania  
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 prestam  Servicii de 
proiectare grafica aferente materialelor de promovare-Cod CPV  79822500-7 Servicii de proiectare grafica, 
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 prestam serviciile 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 SIMILARA1 

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 proiectare grafica aferente materialelor de promovare - Cod CPV  
79822500-7 Servicii de proiectare grafica (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  
 

                                                
1 Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract in parte, care vor fi confirmate, la cererea Comisiei de evaluare, prin 
prezentarea contractului respectiv.  
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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 
Adresa: B-ul I. C Bratianu, nr. 10, sector 3, adresa de corespondenta Str.Ing Vasile Cristescu nr. 3, sector 2, 
cod 02198 Municipiul Bucuresti, Tara Romania  
 
Noi ....................................................................................... (denumirea/numele ofertantului), va transmitem alaturat 
coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original  
a) Oferta pentru Procedura prospectare de piata – studiu de piata pentru  Servicii de proiectare grafica aferente 
materialelor de promovare-Cod CPV  79822500-7 Servicii de proiectare grafica 
si 
b) Documentele care insotesc oferta.  
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.  
 
Cu stima, 
Ofertant,  
.....................  
(semnatura autorizata)  
Data completarii 
…………................. 


