Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐ 2013

“Investeşte în Oameni!”

Achizitor:

ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE MATERIALE DE
CONSTRUCTII DIN ROMANIA
B-dul I.C Bratianu, nr. 10, sector 3, adresa de 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

Adresa:

Titlul proiectului POSDRU:

„PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență
Energetică”
POSDRU/164/2.3/S/141674

ID proiect POSDRU:
Calitatea achizitorului:

Beneficiar

In atentia potentialilor ofertanti.

ANUNT
CERERE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE

“Servicii de contabilitate (expert contabil)” CPV 79211000-6
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 contabilitate (expert contabil)”pentru promovarea proiectului:
„PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică”, POSDRU/164/2.3/S/141674”.
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.
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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 ianuarie 2016
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.
Denumire serviciu

Specificatie tehnica

Cantitate

Cod CPV

Nr.
Crt.
1.

Servicii de contabilitate
(expert contabil)” pentru
promovarea proiectului
POSDRU/164/2.3/S/141674

Expertul contabil poate fi orice persoana
fizica sau juridica inscrisa in Registrul
expertilor contabili activi intocmit de
CECCAR, inregistrata fiscal in Romania si
care detine viza de membru activ al
CECCAR pe anul 2014

7

79211000-6

Ofertele se depune in plic sigilat si
stampilat
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 de
participant la procedura –
FORMULAR 2 – original semnat si
stampilat
 Declaratia privind eligibilitatea –
FORMULAR 3 – original semnat si
stampilat
 Declaratia privind neincadrarea in

2

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐ 2013

“Investeşte în Oameni!”

prevederile art. 181 din OUG 34/2006
– FORMULAR 4 - original semnat si
stampilat
 Carnet de membru al CECCAR vizat
cu menţiunea « Activ » pentru anul
2014 – copie certificata pentru
conformitate cu originalul semnata si
stampilata
 Declaraţie pe propria raspundere a
Expertului contabil din care să rezulte
că nu a fost sanctionat în ultimii 3 ani
de către Departamentul de etica sau
Comisiile de disciplina ale CECCAR
 Certificat constatator (doar pentru
persoanele juridice) eliberat de Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului
original sau copie certificata pentru
conformitate cu originalul semnata si
stampilata, emis cu maxim 30 de zile
calendaristice inainte de data de
depunere a ofertei, din care să rezulte
că :
- Ofertantul are certificatul de
înregistrare preschimbat
- Ofertantul nu are sediul expirat
- Ofertantul are bilanţul depus pe
ultimii 2 ani.
- 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
 Certificat fiscal eliberat de
Administraţia financiară teritorială la
care este arondat sediul persoanei
fizice sau juridice – original sau copie
certificata pentru conformitate cu
originalul semnata si stampilata
 Certificatul fiscal privind plata
impozitelor locale din care sa reiasa
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plata la zi a datoriilor valabil la data
depunerii ofertei, original sau copie
certificata pentru conformitate cu
originalul semnata si stampilata
 Dovada capacitatii tehnice –
FORMULAR 6 original semnat si
stampilat;
 CV model Europss, din care sa reiasa
experienta de minim 5 ani membru
CECCAR si min 2 ani expert contabil
autorizat , atat pentru persoanele
juridice (echipa care va lucra) cat si
pentru expertul contabil independent
PLIC 2 - Oferta tehnica
 Descrierea detaliata a metodologiei
de prestare a serviciilor
 Modul de alocare a zilelor de lucru
pentru expert, pe intreaga perioada
de derulare a contractului –
organizarea si planificarea in timp a
activitatilor, pe durata contractului
PLIC 3 - Oferta financiara –
FORMULARUL 5
Propunerea financiară va fi exprimată în
lei fara TVA
Oferta va evidential tariful total al
serviciilor ofertate pentru intreaga durata
a contractului
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 de calificare
obligatorii mentionate mai sus
- Plicul 2 : Oferta tehnica
- Plicul 3 : Oferta financiara
În cazul în care documentele obligatorii
lipsesc sau sunt neconforme ofertantul
va fi descalificat fără a se mai deschide
celelalte plicuri. Acestea vor fi pastrate
la sediul achizitorului nedeschise.
Oferta se va depune la ASOCIATIEI
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PRODUCATORILOR DE MATERIALE
DE CONSTRUCTII DIN ROMANIA,
Str.Ing Vasile Cristescu nr. 3, sector 2,
cod 02198 Municipiul Bucuresti, Tara
Romania, in plic sigilat şi stampilat, pe
care se va mentiona cu majuscule:
a) OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA DE
SERVICII DE CONTABILITATE (EXPERT
CONTABIL) in cadrul proiectului ,,
„PROEFICIEN - Calificări Profesionale
pentru Eficiență Energetică’’
b) A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE
DATA DE vineri, 18 iulie 2014 ora 17,oo
La depunerea plicului ofertanţii vor
solicita întregistrarea datei si orei pe
plicul mare exterior.

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, 18 iulie 2014 ora
16,oo
Ofertele vor fi deschise in data de vineri, 18 iulie 2014 ora 17,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, 18 iulie 2014 ora 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 web 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/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 şi participare la formare profesională continuă”.
Criteriul de atribuire a contractului
Pretul cel mai scazut.
Manager proiect,
GEORGESCU CLAUDIU EUGEN

Intocmit,
CALAVRIAS GHERASELA
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ANEXA la Cererea de oferta
cu privire la achizitia de “Servicii de contabilitate (expert contabil)” CPV 79211000-6
DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATIILE TEHNICE)
Obiectul contractului consta în achizitia de “Servicii de contabilitate (expert contabil)” pentru
implementarea proiectului „PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică,
POSDRU/164/2.3/S/141674, cofinantat din Fondul Social European prin programul POSDRU, in perioada
mai 2014 - 31 octombrie 2015.
Cerinte specifice privind organizarea la nivelul Beneficiarului a contabilitatii pentru proiectul
cofinantat din Fondul Social Europea prin programul POSDRU.
Beneficiarul trebuie sa tina o evidenta contabila analitica distincta a Proiectului, utilizand conturi analitice
distincte pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, in conformitate cu
dispozitiile legale. Inregistrarile contabile aferente proiectului vor fi realizate de catre un expert
contabil in conditiile legii care va semna si data documentele contabile aferente operatiunilor din
cadrul proiectului.
Documentele originale pe baza carora se inregistreaza in contabilitatea Beneficiarului cheltuielile efectuate
in cadrul Proiectului vor fi stampilate cu mentiunea ,,Solicit rambursare FSE-POSDRU’’ in vederea evitarii
dublei finantari.
Lista indicativă a operatiunilor pe care expertul contabil trebuie sa le efectueze include:
 Înregistrări contabile (în format electronic sau manual) din sistemul contabil al Beneficiarului,
precum Registrul jurnal, subcapitole ale acesteia şi toate conturile de salarii, registrele activelor
fixe şi alte informaţii contabile relevante;
 Dovada prestării serviciilor precum rapoarte aprobate, fişe de pontaj, bilete de transport
(incluzând tichetele de îmbarcare), dovada participării la seminarii, conferinţe şi stagii de pregătire
etc;
 Dovada primirii bunurilor precum documente de recepţie din partea furnizorilor;
 Dovada finalizării lucrărilor precum facturi şi chitanţe;
 Dovada plăţii precum extrase bancare, înştiinţări de plată, dovada plăţii din partea
subcontractorilor;
 Pentru cheltuielile cu benzina şi motorina, o listă centralizatoare a distanţelor acoperite, consumul
vehiculelor folosite, preţul carburanţilor şi costurile de întreţinere;
 Registrele privind plăţile salariale şi personalul precum şi contractele aferente , statul de plată a
salariilor, fişele de pontaj. Pentru personalul recrutat de pe plan local pentru contracte pe o
perioada fixă, detalii ale remuneraţiilor plătite, probate de persoanele responsabile pe plan local,
defalcate în salarii brute, contribuţii sociale aferente, asigurări şi salariul net. Pentru experţi şi/sau
personalul din spatiul UE (dacă activitatea este implementată în Europa) analize şi defalcări ale
cheltuielilor lunare a muncii prestate: evaluate pe baza preţurilor unitare pe unitatea cuantificabilă
de timp şi defalcate în salariu brut, contribuţii şi asigurări sociale şi salariu net.
Aceasta poate varia în funcţie de natura cheltuielilor conform Legea contabilitatii nr 82/1991 cu modificarile
si completarile ulterioare.
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Expertul contabil va elibera atestari în conformitate cu standardul profesional nr. 22 Misiunea de examinare
a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare – Ghid de aplicare – emis de CECCAR, editia
a 3-a, revizuita 2008, referitoare la regularitatea si sinceritatea operatiunilor efectuate si va semna
documentele suport care insotesc fiecare cerere de rambursare intermediara/finala.
Beneficiarul are obligatia transmiterii tuturor datelor si informatiilor la solicitarea de catre
(AMPOSDRU sau OI responsabil) in vederea efectuarii reconcilierii contabile dintre conturile sale contabile
si cele ale AMPOSDRU pentru operatiunile gestionate in cadrul Proiectului cofinantat din Fondul Social
Europea prin programul POSDRU.
Beneficiarul are obligatia de a pastra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind
activitatile si cheltuielile eligibile in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, in conformitate cu
regulamentele comunitare si nationale. Toate documentele vor fi pastrate pana la 31.12.2021 cu
posibilitatea prelungirii acestui termen pana la inchiderea oficiala a programului POSDRU.
Inregistrarile contabile se vor efectua lunar, cu obligatia expertului contabil de a finalize toate operatiunile
pina la data de 5 ale fiecarei luni, pentru luna anterioara
Expertul contabil va efectua/verifica si inregistarile contabile aferente perioadei scurse de la data inceperii
proiectului pina la data incheieriii contractului de achizitie, fara costuri suplimentare, in termen de cel mult
2 luni de la data incheierii contractului de achizitie
Expertul contabilva efectua si verifica si inregistrarile contabile ale partenerilor din cadrul proiectului
In cazul Cererii de rambursare (intermediara/finala) termenul maxim de livrare pentru documentele
solicitate, aferente unei Cereri de rambursare, nu poate fi mai mare de 10 zile calendaristice, de la
solicitarea Achizitorului.
Inregistrarile in Actionweb – sectiunea Evidenta cheltuielilor – va fi efectuata de expertul contabil
Fiecare Cerere de rambursare intermediara/finala transmisa catre Beneficiar va fi insotita si de o
declarative pe propie raspundere a expertului contabil din care sa reiasa ca are calitate de expert contabil
recunoscul CECCAR. La primirea fiecarei cereri de rambursare se va incheia un proces verbal de receptie
a lucrarii.
6. CRITERII DE ATRIBUIRE
Pretul cel mai scazut
Punctajul tehnic:
Nr.crt

Factori de evaluare

Punctaj maxim
alocat

Modalitatea de punctare

1

Modul de alocare a zilelor de
lucru pentru expert pe intreaga
perioada de derulare a
contractului

60

Acest factor indica modul in care ofertantul intelege sa-si
planifice sis a-si organizeze resursele de timp pentru
realizarea optima a activitatilor proiectului; in mod special se
urmareste o abordare realista
Se vor acorda 60 de puncte pentru oferta care va aloca
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maxim de ore de lucru pentru expert, pentru intreaga
perioada de derulare a contractului (NOL)
Pentru un numar mai mic de ore de lucru, punctajul este: P
= (oreN/NOL) x 60 = n puncte
2

Termenul
de
livrare
a
documentelor necesare pentru
realizarea unei decontari, de la
transmiterea informatiilor de
catre Achizitor

40

a) pentru cel mai scazut termen – (TLmin) – 40 puncte
b) pentru alt termen (TLN) decat TLmin:
Punctaj TLN=(TLmin/TLN)x40= n puncte
NOTA: termenul maxim de livrare pentru documentele
solicitate, aferente unei Cereri de rambursare, nu poate fi
mai mare de 10 zile calendaristice, de la solicitarea
achizitorului
In cazul in care termenul precizat de ofertant este 10 zile
calendaristice, acesta va primi 0 puncte
Termenele precizate de ofertanti vor fi exprimate
OBLIGATORIU, in ZILE CALENDARISTICE.

TOTAL

100

Manager proiect,
GEORGESCU CLAUDIU EUGEN

Intocmit,
CALAVRIAS GHERASELA
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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

13

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

14

Cont

15

Ofertant - numele reprezentantului legal, in clar

16

Semnatura autorizata si stampila

17

Data completarii

12
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FORMULAR 2
DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
Denumire operator economic
1. 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 CONTABILITATE, 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 CONTABILITATE, 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
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
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 CONTABILITATE 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 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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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 CONTABILITATE
proiect ID ...................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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Manager proiect,
GEORGESCU CLAUDIU EUGEN
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