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Nr.c3i6.f/X... din .OL.<?£,..2015

Invitaţie de participare
privind depunerea de oferte pentru atribuirea contractului de furnizare
având ca obiect
„Furnizare şi montaj panou t e m p o r a r şi placă permanentă pentru obiectivul - Reabilitare
Piaţa Viilor şi a m e n a j a r e standuri pentru expunere p r o d u s e tradiţionale"
prin
„ C u m p ă r a r e directă"
Municipiul Botoşani, cu sediul în str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, cod poştal 710236, jud. Botoşani,
tel. 0231/502.200, fax. 0231/531595, invită ofertanţii să-şi depună ofertă la modalitatea de achiziţie
prin „Cumpărare directă" în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect „Furnizare şi
montaj panou temporar şi placă permanentă pentru obiectivul-Reabilitare Piaţa Viilor şi
amenajare standuri pentru expunere produse tradiţionale"
Cod CPV : 22462000-6-materiale publicitare( Rev .2 ( Rev .2);
Tip de finanţare: buget local;
Valoarea estimata: 2.836,66 lei fără TVA echivalent a 643 Euro fără TVA, la cursul BNR din data de
02.02.2015(1 euro= 4,4109 lei);
Criteriul de atribuire: în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut;
Data limita pentru depunere a ofertelor: .Q&MZlQttora

/./.

:

Adresa la care se depun ofertele: Registratura Primăriei Municipiului Botoşani, din Piaţa
Revoluţiei nr.l, cod poştal 710236, Botoşani, telefon: 0231/502.200, Fax: 0231/531.595;
Modalitatea de achiziţie publică : Cumpărare directă;
Tipul contractului: Contract de furnizare;
Descrierea obiectului contractului: Furnizarea şi montajul unui panou temporar şi a unei placi
permanente pentru obiectivul-Reabilitare Piaţa Viilor şi amenajare standuri pentru expunere
produse tradiţionale -conform Caietului de sarcini ataşat.
MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Numărul de exemplare - 1 exemplar original.
Modul de
prezentare: Oferta va fi transmisă în plic sau colet sigilat, inchis corespunzător si
netransparent, marcat cu obiectul contractului, adresa autoritatii contractante si cu inscripţia
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA Şl ORA :
Oferta va conţine: propunerea financiara, propunerea tehnică şi formularele solicitate conform
modelelor ataşate, completate, semnate si stampilate de reprezentanul legal al ofertantului.
Limba de redactare a ofertei - Română;
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Modul de prezentare a propunerii financiare:
Propunerea financiara se va prezenta in lei, evidentiindu-se distinct valoarea taxei pe
valoarea adaugata. Propunerea financiară va cuprinde:
- Preţul unitar în lei fără TVA pentru fiecare produs solicitat prin Caietul de sarcini,
- Preţul total în lei fără TVA al produselor solicitate prin Caietul de Sarcini.
Preţul propus in propunerea financiara este ferm in lei, nu poate fi ajustat ulterior si va fi
valabil pana la realizarea integrala a contractului.
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel:
• In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita
reofertarea in plic închis, in vederea departajării ofertelor. Ofertanţii care au preturi egale si
care au primit invitaţia de reofertare vor depune noua propunere financiara in plic închis,
netransparent, marcat cu adresa autorităţii contractante, denumirea si adresa operatorului
economic si cu inscripţia "Reofertare Propunere Financiara".
• Noile propuneri financiare se vor depune in termen de 2 zile lucrătoare de la solicitarea
autorităţii contractante si se vor deschide in cadrul unei şedinţe de deschidere la care vor
participa reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au preturi egale si membrii
comisiei de evaluare.
Modul de prezentare a Propunerii tehnice:
Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate
cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini
Oferta va fi însoţită de :
- Scrisoare de înaintare conform Formularului 1 ataşat;
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de Urgenta
a Guvernului nr.34/2006 cu modificările si completările ulterioare conform Formularului 2
ataşat;
- Fişa de Informaţii generale conform Formularului 3 ataşat;
-Declaraţie privind respectarea reglementărilor privind măsurile de protecţia mediului,
condiţiilor de muncă şi protecţia muncii conform Formularului 4 ataşat;
-Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art 6 9 A l d i n OUG34/2006-Formular
nr. 5 ataşat. în vederea completării acestei Declaraţii, precizăm ca persoanele cu funcţii de decizie
în cadrul autorităţii contractante în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea modalităţii
de achiziţie prin cumpărare directă ce face obiectul prezentei invitaţii de participare respectiv,
persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătura cu sau pentru procedura
menţionată anterior, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent acestei achiziţii, sunt:
Portariuc Iulian Ovidiu - primar, Zaiceanu Adriana - administrator public, Andrei Cosmin-lonut viceprimar, Buliga Marius - viceprimar, Apostu loan - secretar, Sanduc Valerian - director economic,
Cornel Hergheligiu - director executiv, Bulmagă Geanina - şef serviciu Buget-Finanţe, Gheorghita
Mirela - sef serviciu Contabilitate, Anitei Daniela - sef birou Achiziţii publice, Ciubotariu Maria consilier achiziţii, Munteanu Constantin - consilier achiziţii, Ungurian Nicolai - consilier achiziţii,
Aruxandei luliana Mădălina - consilier juridic, Neică Oana-şef serviciu Management Proiecte
,Raluca Bălăşcău-consilier Management Proiecte, Florin Mîţu-şef serviciu Investiţii Alexa Cătălin
Virgil - consilier local, Apostoliu Eugen Sorin -consilier local, Bosovici Calin George - consilier local,
Bruma Mihai Cristinel - consilier local, Furtuna Corneliu Daniel - consilier local, Ghiorghita Florin
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loan - consilier local, Hunca Mihaela - consilier local, lavoreciuc Gheorghe - consilier local, Lebada
Radu - consilier local, Lupascu Cătălină Camelia - consilier local, Nica Tereza - consilier local, Onisa
Paul - consilier local, Petrusca Ady - consilier local, Plesca Stelian - consilier local, Simion Aura consilier local, Tincu Mihai - consilier local, Turcanu Eugen Cristian - consilier local, Ursuleanu
Gheorghe Florentin - consilier local, Bucsinescu Lidia - consilier local, Luca Daniel Ovidiu- consilier
local, Murariu Gheorghe Gabriel-consilier local.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Municipiului Botoşani - Biroul Achiziţii
Publice, tel. 0231/502.200 int. 309, fax. 0231/515142

Primar,
A
Ovidiu luliaWiPortariuc

Administrator public,
Adriana Zăic/anu
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FORMULARUL 1
OFERTANT
înregistrat la sediul autoritatii contractante
(denumirea/numele)

nr.

/

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către Municipiul Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, cod. poştal 710236, jud. Botoşani
Ca
din

urmare a invitaţiei de participare publicată pe
(zi/luna/an), privind aplicarea modalitatea de achiziţie „cumpărare directă" pentru

atribuirea Contractului de furnizare având ca obiect„Furnizare şi montaj panou temporar şi placă
permanentă pentru obiectivul-Reabilitare Piaţa Viilor şi amenajare standuri pentru expunere
produse tradiţionale", noi
(denumirea/numele ofertantului)
transmitem alaturat, urmatoarele:
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinând, in original si intr-un număr de
copii:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta;
Avem speranţa ca oferta noastra este corespunzătoare si va satisface cerinţele dumneavoastra.

Data completării

Cu stima,
Ofertant,
(semnătură autorizata)
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FORMULARUL 2
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de Urgenta
a Guvernului nr.34/2006 cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatul(a)
[se insereaza numele operatorului economic-peroana
juridică], în calitate de ofertant la modalitatea de achiziţie prin "cumpărare directă" pentru achiziţia

Contractului de furnizare având ca obiect „Furnizare şi montaj panou temporar şi placă permanentă
pentru obiectivul-Reabilitare Piaţa Viilor şi amenajare standuri pentru expunere produse
tradiţionale", cod CPV 22462000-6-materiale publicitare ( Rev .2) la data de ***** , organizată de
Municipiul Botoşani, declar pe proprie răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b)c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată
CA1) in ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale şi nu am adus
niciun fel de prejudicii beneficiarilor din motive imputabile mie prin îndeplinirea în mod
defectuos a obligaţiilor contractuale faţă de aceştia.
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională.
e) nu prezint informaţii false şi voi prezenta informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor
orice documente doveditoare de care dispunem.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

Operator economic,
(semnătură autorizată )
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FORMULARUL 3
OPERATOR ECONOMIC
(denumire)
INFORMAŢII GENERALE
1. Denumire:
2. Cod fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:
(număr, dată, loc de
înmatriculare/înregistrare)
6. Obiect de activitate, pe domenii:
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
8. Cont trezorerie: RO deschis la

Data completării:

(Nume, prenume)
(Funcţie)
(Semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULARUL 4
Operatorul economic

DECLARAŢIE
privind respectarea reglementărilor privind măsurilor de protecţie a mediului, a condiţiile
de muncă şi protecţia muncii

Subsemnatul (numele în clar al persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al (denumirea
/ numele şi sediul / adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei
de fals în acte publice, că mă angajez să furnizez produsele pe parcursul îndeplinirii contractului, în
conformitate cu regulile obligatorii referitoare la protecţia mediului, a condiţiile de muncă şi
protecţia muncii care sunt în vigoare în România.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii precum şi de obligaţiile privind
măsurile de protecţia mediului, costurile aferente îndeplinirii acestor obligaţii fiind incluse în costul
total al propunerii financiare.

Data completării

Ofertant

(numele reprezentantului legal, în clar)
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FORMULARUL 5
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)
(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de Ofertant la modalitatea de achiziţie prin
Cumpărare directă pentru atribuirea Contractului de furnizare având ca obiect „Furnizare şi
montaj panou temporar şi placă permanentă pentru obiectivul-Reabilitare Piaţa Viilor şi
amenajare standuri pentru expunere produse tradiţionale" organizată de Municipiul Botoşani,
declar pe proprie răspundere că:
nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de
supervizare
si/sau
nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt sot/sotie, mda sau afin pana la gradul
al patrulea inclusiv
sau
nu ma aflu in relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din
OUG 34/2006, cu
persoanele ce deţin funcţii de decizie in cadrul Primăriei Municipiului Botoşani, despre care am
luat la cunostinta din Invitatia de participare.

Data completării

Operator

economic,

(semnătura autorizată)
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Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Rep. Moldova 2007 - 2013
Titlul proiectului: „„Development of the agriculture sector through creation of an
agricultural cross-border network" / Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei reţele
transfrontaliere

în domeniul

agriculturii".

Cod MIS-ETC: 1687

l
APROBAT,
Prim
Ovidiu Iulian Portariulc

CAIET DE SARCINI
Furnizare şi montaj panou temporar şi placă permanentă pentru obiectivul
- Reabilitare Piaţa Viilor şi amenajare standuri pentru expunere produse tradiţionale

Page 1 of 5

ROMÂNIA
JUDEŢUL
BOTOŞANI
MUNICIPIUL
BOTOŞANI
Piaţa Revoluţiei nr. I CP 710236 CP 3372882 Tel 0040231502200 Fax 0040231531595 www.primariabl.ropriniaria@primariabl.ro

1.

INFORMAŢII GENERALE

1.1.Localizare:
România, Regiunea Nord-Est, Judeţul Botoşani, Municipiul Botoşani

1.2. Autoritatea contractantă
U A T M u n i c i p i u l B o t o ş a n i , Piaţa R e v o l u ţ i e i , nr. 1 este a u t o r i t a t e r e s p o n s a b i l ă de d e s f ă ş u r a r e a
t u t u r o r activităţilor s p e c i f i c e p e n t r u i m p l e m e n t a r e a proiectului.

1.3. Prezentarea proiectului

UAT Municipiul Botoşani s-a alăturat, în calitate de partener al Consiliului Raional
Sângerei, în cadrul proiectului „Development
an agricultural

cross-border

reţele transfrontaliere

of the agriculture

network" / Dezvoltarea

în domeniu! agriculturii".

sectorului

sector through creation of
agricol prin crearea

unei

Proiectul a fost aprobat spre finanţare în

cadrul Programului Operaţional Comun România - Ucraina- Republica Moldova 2007-2013,
Prioritatea 1 - „Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră" şi are codul MIS-ETC
1687.
Obiectivul

general

al

proiectului

îl

constituie

creşterea

productivităţii

şi

a

competitivităţii sectorului agricol prin intensificarea contactelor partenerilor de pe ambele
j irţi ale frontierei în vederea îmbunătăţirii situaţiei economice în aria eligibilă a Programului.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: crearea unei reţele transfrontaliere de
parteneri în domeniul agriculturii, din România, Republica Moldova şi Ucraina; crearea unui
Parc Logistic Agro-lndustrial în Raionul Sângerei, care reprezintă legătura centrală a reţelei
transfrontaliere; adaptarea calităţii produselor la standarde internaţionale; implementarea şi
dezvoltarea unei infrastructuri post-recoltă în cadrul Parcului Logistic

Agro-lndustrial;

dezvoltarea unor servicii de bază pentru sortarea, congelarea şi depozitarea fructelor în cadrul
Parcului Logistic Agro-lndustrial; dezvoltarea unor servicii de suport (consultanţă) pentru
management, achiziţii, marketing, dezvoltarea produselor şi evidenţă contabilă pentru
producătorii agricoli din cadrul Parcului Logistic Agro-lndustrial; crearea şi administrarea
unui Colţ Expoziţional pentru produse „Fabricate în Zona Transfrontalieră", în cadrul
Pieţei Viilor din Botoşani, ce va funcţiona ca a doua legătură a reţelei transfrontaliere;
crearea şi dezvoltarea unei Pieţe Transfrontaliere Virtuale, ce va funcţiona ca a treia legătură a
reţelei transfrontaliere; organizarea de schimburi de experienţă şi know how în domeniul
agricol între specialişti din zonele transfrontaliere; promovarea produselor „Fabricate în Zona
Transfrontalieră" pe pieţele internaţionale.
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Conform contractul de finanţare pentru acest proiect, beneficiarii de

finanţare

nerambursabilă din partea Uniunii Europene trebuie să promoveze în mod explicit sprijinul
financiar comunitar. Manualul de identitate vizuală prevede pentru lucrările de infrastructură
necesitatea realizării de panouri de prezentare, regula minimă fiind realizarea unui panou
temporar amplasat la obiectiv pe perioada cât acesta se află în şantier, respectiv o placă
permanentă ce se amplasează la obiectivul respetiv după finalizarea lucrărilor de construcţii.
Manualul de identitate vizuală pentru Programul Operaţional Comun România - Ucraina Republica Moldova 2007-2013 prevede catacteristicile tehnice pentru aceste panouri.
2. SCOPUL CONTRACTULUI
Obiectul general al contractului îl reprezintă furnizarea şi montarea unui panou temporar şi a
unei placi permanente pentru obiectivul „Reabilitare Piaţa Viilor şi amenajare standuri
pentru expunere produse tradiţionale"
3. SPECIFICAŢII TEHNICE
Panoul temporar şi placa permanentă vor avea următoarele caracteristici tehnice:
PANOUL

Panoul de şantier, cu dimensiunile 3,00 x 1,50 m, se va confecţiona dintr-un

TEMPORAR

material rezistent, va fi transportat şi montat de către prestator la intrarea în
şantierul de construcţii (Piaţa Viilor), unde va sta pe toată durata execuţiei
lucrărilor.
Din punct de vedere tehnic, panoul de şantier se compune din:
1. Panou (va fi realizat dintr-o structură metalică rezistentă, iar
informaţiile vor fi insripţionate pe un material autocolant)
2. Picioare suport: panoul se aşează la 2,5 m de sol, astfel încât
picioarele suport să aibă o înălţime de 5 m de la sol. în fundaţie intră
1 m, astfel încât lungimea totală a stâlpului să fie de 6 m.
3. Fundaţie: Stâlpul trebuie să aibă o fundaţie de beton.
Operaţiunile de montare a panoului temporar revin în sarcina Furnizorului

PLACA

Va fi instalata la sfârşitul

PERMANENTĂ

postimplementare la locaţia unde s-au realizat lucrările de reabilitare/

implementării proiectului, pentru perioada

modernizare.
Realizarea şi textul vor în conformitate cu prevederile „Visual Identity
Manual - Joint Operaţional Programme 2007-2013"
Placa va fi inscripţionată faţă şi va fi realizată dintr-un material rezistent la
condiţiile meteo, radiaţii UV, policromie, iar în caz de deteriorare se va
înlocui în cel mai scurt timp posibil, dimensiunea recomandată este de minim
70 - 45 cm. Operaţiunile de montare a plăcii permanente revin în sarcina
Furnizorului
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4. REGULI DE IDENTITATE VIZUALĂ
Toate materialele de informare şi promovare

pentru acest proiect se vor realiza în

conformitate cu „Visual Identity Manual - Joint Operaţional Programme 2007-2013", care va
fi pus la dispoziţia prestatorului de către Autoritatea Contractantă.
4.1.

Procedura de avizare

Panourile vor fi realizate în forma finală numai după avizarea lor de către Secretariatul
Tehnic Comun - Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi. Prestatorul va
trimite machetele Autorităţii Contractante şi va aştepta avizarea lor înainte de a le da în
producţie.

5. RECEPŢIA ŞI PLATA
Recepţia se va realiza după montajul produselor furnizate la locaţia investiţiei, urmat de
semnarea unor procese verbale de predare primire şi recepţie între prestator şi beneficiar.
Furnizorul va putea emite 2 facturi pentru furnizare si montaj:
•

prima după realizarea şi montajul panoului de şantier

•

a doua după realizarea şi montajul plăcii permanente

Pe parcursul derulării contractului de furnizare, ofertantul devenit contractor nu este îndeptăţit
să pretindă Autorităţii Contractante efectuarea de alte plăţi decât cele aferente conform contractului.
Plăţile se pot realiza numai în baza facturilor acceptate de către Autoritatea Contractantă, însoţite de
procesul verbal de recepţie calitativă şi cantitativă semnat de ambele părţi şi numai pe baza tarifelor
stabilite în contractul încheiat între părţi.
Plata se va efectua în termenul stabilit în contract, după primirea ultimului document necesar
efectuării plăţii.

6. CERINŢE CU PRIVIRE LA PREZENTAREA OFERTEI
Cuprinderea incompletă sau neincluderea tuturor specificaţiilor tehnice ale caietului de sarcini
în cadrul ofertelor tehnice prezentate de către ofertanţi, astfel cum sunt solicitate de către Autoritatea
Contractantă conduce la neconformitatea acesteia potrivit dispoziţiilor art. 36 alin (2) lit. a din HG
925/06 cu modificările şi completările ultrioare.
Ofertantul va elabora propunerea tehnică în conformitate cu cerinţele prevăzute în prezentul caiet
de sarcini. Valoarea totală a ofertei nu trebuie să depăşească valoarea totală a bugetului alocat
pentru această achiziţie.
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7. CERINŢE OBLIGATORII CU PRIVIRE LA CONDIŢIILOR DE MUNCĂ ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI

Ofertantul se angajează ca pe întreaga durată a contractului să respecte în totalitate condiţiile şi
obligaţiile referitoare la protecţia mediului şi asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, stabilite prin
legislaţia naţională şi europeană.

8. ALTE INFORMAŢII

Produsele furnizate ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor deveni proprietatea
exclusivă a Autorităţii Contractante din momentul semnării fară obiecţiuni a Proceselor-verbale de
recepţie a acestora.

Manager proiect

Responsabil tehnic

Asistent manager

Oana Neică

Florin Mîţu

Raljica Bălăşcău
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