Nr. 59/15.01.2021

INVITAŢIE
PENTRU DEPUNERE OFERTĂ
ÎN VEDEREA ACHIZITIEI DE SERVICII DE FURNIZARE MATERIALE CURSANȚI
”MISS – Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților”

Persoană juridică achizitoare SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul în București, strada Splaiul Unirii,
nr.76, email: office@soft-tehnica.com , Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10, cod unic
înregistrare RO 16819215, în baza contractului de finanțare nr. 19664/01.09.2020, nr. POCU/
MISS – Măsuri Integrate de Susținere a Studenților, cod SMIS 132975, pentru implementarea
proiectului ” MISS – Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților”, proiect finanțat prin Fondul
Social European – Programul Operațional Capital Uman, contract de finanțare solicită oferte de
preț pentru Servicii de furnizare materiale pentru cursanți workshop
Obiectul contractului il reprezintă servicii de furnizare materiale cursanți pentru workshop
Valoare estimata : 64,400.00 lei fara TVA
Cod CPV - 39294100-0 Produse informative si de promovare
Conditii contract:
Se va incheia un contract de servicii, cu un singur operator economic. Oferta financiara va avea
perioada de valabilitate de 30 zile, avand caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al
continutului pe toata perioada de valabilitate. Contractul va fi pe bază de comenzi. Plata se va
face în termen de maxim 30 zile de la înregistrarea facturii la Autoritatea Contractantă, pe baza
facturii și a procesului verbal de acceptanță
Condiții participare:
1. Certificate sau documente relevante care sa dovedească forma de înregistrare, sediul si
obiectul de activitate al operatorului economic (certificat constatator emis de ONRC valabil
la data depunerii ofertei)
2. Formularul 1 – Fisa de informații generale
3. Formularul 2 – Formular de oferta, inclusiv Anexa – Centralizator oferta
4. Formularul 3 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea
nr.98/2016
5. Formularul 4 DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA
98/2016
6. Formularul 5 - DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN
LEGEA 98/2016
7. Propunerea tehnica
Achiziția directa nefiind o procedura de atribuire nu se desfășoară o ședință publica de deschidere
a ofertelor si nici nu se vor solicita completări ale documentelor lipsa. Ofertele care nu conțin toate
documentele solicitate vor fi declarate inacceptabile si nu vor intra in evaluare.

Criterii adjudecare:
Prețul cel mai scăzut dintre ofertele care îndeplinesc cerințele tehnice solicitate in specificațiile
tehnice.

Termen limita primire oferte: 29.01.2020 ora 12.00
Informații suplimentare:
1. Operatorii economici trebuie sa depună oferta pana la data de 29.01.2020, ora 12.00, in
plic la punctul de lucru al beneficiarului din București, Splaiul Unirii, nr.76, Cladirea River
Plaza, corpul A, etaj 9 sau prin email pe adresa: office@soft-tehnica.com
2. Oferta va cuprinde propunerea tehnica, propunerea financiară conform model anexat
si documentele solicitate la condiții de participare, semnate de reprezentantul
legal/imputernicitul ofertantului.
3. Autoritatea contractanta va selecta ofertele care respecta toate cerințele solicitate in
specificațiile tehnice.
4. In cazul in care se depun oferte cu acelaşi preț, autoritatea contractanta are dreptul sa
solicite ofertanților o noua propunere financiara, caz in care câștigător va fi declarat
ofertantul cu propunerea financiara cu prețul cel mai scăzut.
5. Persoana contact informații suplimentare: Lidia Ene, manager proiect.
6. NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.
7. NU se accepta oferte întârziate.
8. NU se accepta oferte parțiale.
9. Oferta va fi considerată fermă și se va menține teren de 30 de zile de la ofertare.

Documente anexate:
Formularul 1 – Fisa de informații generale
Formularul 2 – Formular de oferta, inclusiv Anexa – Centralizator oferta
Formularul 3 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea
nr.98/2016
Formularul 4 DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016
Formularul 5 - DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN LEGEA
98/2016
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Ofertant
.....................................
(denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE
1.
Denumirea/numele:
2.
Codul fiscal:
3.
Adresa sediului central:
4.
Telefon:
Fax:
E-mail:
Cont Trezorerie:
5.
Certificatul de inmatriculare/inregistrare:
6.
Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN
corespondent obiectului acordului-cadru)
7.
Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului
Anul

Valoare
Moneda

Echivalent EUR

2017
2018
2019

Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Operator Economic
..........................
(denumirea)
FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA)
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai
ofertantului
_________________________________________________(denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia
mai sus mentionata, sa prestam .............. (denumirea serviciilor) pentru suma de
.......................................lei platibilă după recepţia produselor respective, la care se adaugă TVA
în valoare de ................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;
2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in
litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un
contract angajant intre noi.
4. Precizam ca:
|x| nu depunem oferta alternativa.
|_| depunem oferta alternativa.

Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Centralizator ofertă

Nr.
crt.
1

Obiectul contractului
Kitul cursantului: rucsac + bloc notes +
stick + pix

Cantitate
pers

Preț unitar
fara TVA

Pret total
fără TVA
(Lei)

322

TOTAL fără TVA
TOTAL cu TVA

Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Operator economic
____________________
(denumirea/numele)
Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr.98/2016
Titlul contractului:
..............................................................................................................................
Subsemnatul .............................., reprezentant legal al ..............................................
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu
ne aflăm în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016, respectiv Ofertantul/Ofertantul
asociat/Subcontractantul/Terț susținător (se alege cazul corespunzător și se înscrie numele)
............................................................... nu se află în situațiile de natură să determine apariția
conflictului de interese.
Situațiile de natură să determine apariția conflictului de interese, în sensul art. 60 din Legea nr.
98/2016, sunt următoarele:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte
din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care
fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii
concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă
natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe
parcursul procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau
afin până la gradul al doilea inclusive ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii
de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în
procedura de atribuire; prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită
drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi
confer deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea
inclusive ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, cu privire la organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează
documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care
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aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică,
sunt: Iulian -Vasile Popescu, Alin-Mihai Popescu, Lidia Ene
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declaraţiilor
orice documente doveditoare de care dispunem.
Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractanta dacă vor interveni modificări
în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului
de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării
contractului de achiziție publică.
Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art 292 “Falsul in Declarații” din Codul
Penal referitor la “Declararea necorespunzatoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de
stat ori unei alte unități dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecințe
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută
servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendă”.

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

Operator economic,
_________________
(numele reprezentantului legal, în clar)
_____________________
(semnătură autorizată, ștampila)
_____________________
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OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa
operatorului economic) în calitate de __________________________________________
(candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ
susţinător
al
candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în
situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 1013 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de
corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea
terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de
control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin
(1) din Legea 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor
orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,_________________(semnatura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN LEGEA 98/2016
Subsemnatul
___________________________________________,
reprezentant
împuternicit al _________________________________________, (denumirea/numele și
sediul/adresa
operatorului
economic)
în
calitate
de
__________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ
susţinător
al
candidatului/ofertantului__________________)
la
procedura
de
____________________________________________
pentru
achiziţia
de
__________________________________________________,
cod
CPV
_____________________,
la
data
de
____________________
organizată
de
_______________________ (denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere
că:
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166,
alin. (2) din Legea 98/2016.
2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea
98/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin
care se constată încălcarea acestor obligaţii;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie
a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în
cauză
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o
distorsionare a concurenţei;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui
contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului
contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovați de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea
autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să
prezentăm documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să
obţinem informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă
semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de
atribuire a unui operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor
orice documente doveditoare de care dispunem.
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Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată )
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SPECIFICAȚII TEHNICE
1. PREVEDERI GENERALE
Specificațiile tehnice fac parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului şi
constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea
tehnică.. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificațiilor tehnice, va fi
luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui
nivel calitativ superior cerințelor minimale solicitate. Ofertarea de servicii cu caracteristici
tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi
va fi respinsă.
NOTA: specificațiile tehnice sunt minimale si obligatorii, iar specificațiile tehnice care indica
o anumita origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un
brevet de invenție, o licența de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a
tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau
a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau
echivalent».
2. Descrierea proiectului
Prezenta procedura de achiziție este demarata in contextul implementării proiectului ”MISS –
Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților”.
i.

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea nivelului de competenta si a gradului de
angajabilitate a studentilor, in special in sectoarele economice cu potential competitiv, prin
crearea si consolidarea parteneriatelor cu sectorul privat precum si prin participarea studentilor
la stagii de practica şi la activitati integrare de adaptare la piata muncii.
ii.
Obiectivele specifice
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Obiectiv specific 1:
Incheierea si consolidarea parteneriatelor cu mediul privat, realizate in cadrul activitatii A4
contribuie la crearea cadrului general desfasurarii programelor de invatare la locul de munca si
facilitarea gasirii unor locuri de munca de catre studenti.
Obiectiv specific 2:
Includerea in cadrul proiectului a unor targuri de locuri de munca, cu ocazia premierii celor mai
buni studenti, are rolul facilitarii gasirii locurilor de munca de catre studenti - activitatea A5.
Obiectiv specific 3:
Prin desfasurarea stagiilor de practica in cadrul activitatii A5, cu accent pe domeniile competitive,
studentii vor fi mai bine pregatiti, detinand atat cunostinte teoretice, cat si abilitati practice, de
care vor avea nevoie in cadrul locurilor de munca.
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Obiectiv specific 4:
Derularea programelor de consiliere si orientare profesionala in cadrul activitatii A6 vor contribui
la facilitarea gasirii locurilor de munca de catre studenti, ajutandu-i sa ia cele mai bune decizii
pentru dezvoltarea carierei.
Obiectiv specific 5:
In cadrul activitatii A8 studentii participanti vor dobandi competente antreprenoriale, prin
intermediul intreprinderilor simulate.

3. DESCRIEREA ACHIZIȚIEI
Obiectul contractului de achiziție îl reprezintă achizitia de produse informative si de promovare Kitul cursantului compus din rucsac + bloc notes + stick + pix care vor fi distribuite participantilor
la workshop-urile realizate in cadrul proiectului.
4. SPECIFICAȚII TEHNICE
Serviciile ce urmează a fi achiziționate au în vedere următoarele:
Produs
Cantitate
Specificatii tehnice minime
Rucsac personalizat
322 bucati
Rucsac cu mai multe compartimente, cu fermoar
Bretele captusite
Buzunare laterale cu plasa
Material polyester
Dimensiuni minime : 300×150×400 mm
Personalizare fata policromie
Bloc notes
322 bucati
Format inchis A5 (147 x 210 mm)
personalizat
Coperta din imitatie de piele sau material calitativ
lucios/mat
Coperta 1 personalizata policromie
Curea din cauciuc inchis sau elastic
Interior din minim 80 pagini, hartie 80 gmp
Memory-stick
322 bucati
Capacitate de minim 32 GB
personalizat
Material metalic si plastic
Rata de transfer la citire (MB/s) minim 100 MB/s
Compatibil si cu interfata USB 2.0
Interfata min USB 3.0
Personalizare policromie sau gravura laser (acolo
unde nu este posibila personalizarea prin policromie )
Pix personalizat

322 bucati

Pix metalic din aluminiu cu o greutate de pana in 15 g
Culoare pix albastra
Culoarea pastei de scris sa fie albastra
Clips metalic crom lucios
Personalizare policromie sau gravura laser (acolo
unde nu este posibila personalizarea prin policromie )
in 2 pozitii
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Informațiile pe baza cărora Prestatorul va realiza materialele cursanților vor fi puse la dispoziție
de către achizitor. Toate materialele publicitare vor fi tipărite după aprobarea conținutului şi formei
acestora de către achizitor.
Drepturile de autor asupra tuturor materialelor ale cursanților sau documentelor create in cadrul
proiectului, revin in exclusivitate achizitorului.
Personalizarea va include sigla fondurilor europene, a Guvernului României si a UE, precum și
mențiunea ”Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman”
Prestatorul este responsabil de urmatoarele activitati:
•
Realizarea identitatii vizuale si a conceptului grafic, cu respectarea cerinţelor cuprinse în
Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020, disponibil la adresa:
http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare ; conceptul grafic va include: elemente
generale de identitate vizuala a proiectului, inclusiv logo-ul proiectului, slogan, imagini, elemente
grafice reprezentative, etc.;
•
Realizare materiale, pe baza surselor furnizate de Achizitor. ;
•
Personalizare, tipărire materiale de promovare;
•
Livrare materiale de promovare.
Materialele de promovare vor primi bun de tipar de la Beneficiar, pe baza unei mostre, în urma
avizului primit de la Autoritatea de Management.
Prestatorul va pune la dispoziţia Beneficiarului, toate materialele şi reprezentările grafice, vizuale
aplicate materialelor elaborate în cadrul proiectului pe suport electronic în următoarele formate:
1.
de prezentare (doc, ppt, pdf sau similar);
2.
editabile (ai, cdr, psd, pdf sau similar);
Alte cerințe:
Termenul de livrare: cel putin 100 de bucati vor fi livrate in termen de maxim 10 zile de la
semnarea contractului. Diferenta poate fi livrata in termen de 30 zile de la semnarea contractului.
MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE
Documentele ce fac parte din oferta tehnica trebuie sa cuprinda informatii concrete si
profesioniste care sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice
minime din caietul de sarcini. Elementele ofertei tehnice se vor prezenta detaliat si complet în
corelatie cu caietul de sarcini. Ofertantii vor prezenta oferta tehnica astfel incat sa se asigure
posibilitatea verificarii corespondentei ofertei tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in cadrul
caietului de sarcini. Oferta tehnică se va intocmi in limba română intr-o manieră organizată, astfel
incât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor
cuprinse in ofertă cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini.
NOTĂ:
1. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea
contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de
către fiecare ofertant, Oferta tehnică. Cerinţele impuse sunt considerate ca fiind
minimale. Ofertarea de servicii inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini sau
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care nu satisfac cerinţele Caietului de sarcini va avea drept consecinţă declararea
ofertei ca fiind neconformă.
2. Conform contractului de finanțare, Prestatorul are obligația de a prezenta toate
informațiile/documentele solicitate de către persoanele autorizate și/sau
organismelor cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei
Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat
al Comisiei Europene – Oficiul European pentru Lupta Antifraudă (OLAF), precum
și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifrauda – DLAF, în limitele
competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează
verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații.
3. Prestatorul are obligația de a livra materialele de promovare la timp și în condiții
de deplină conformitate cu manualul de identitate vizuală al POCU și orice
instrucțiuni transmise oficial de către autoritatea contractantă.
4. NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARȚIALE.
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