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Titlul proiectului:  “PRACTIC – P(rogram) de R(eintegrare) A(ctiva) și C(apacitare) in T(urism), I(nformare) și C(onsiliere) ” 
 
 

Sectiunea I 
 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alte informaţii pot fi obţinute la: 
[x] Punctul de contact menţionat anterior 

Caietul de sarcini, documentația de atribuire pot fi obţinute la: 
[x] Punctul de contact menţionat anterior 

Ofertele/ solicitările/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 
[x] Punctul de contact menţionat anterior 

Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor 

Zile : 3 (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor) 
 
 

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE 
PRINCIPALE) 
□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, 
inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 
□ Agenţie/birou naţional sau federal 
□ Colectivitate teritorială 
□ Agenţie/birou regional sau local 
□ Organism de drept public 
□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană 

 
 

□ Altele (precizaţi): ————————— 

□ Servicii publice generale 
□ Apărare 
□ Ordine şi siguranţă publică 
□ Mediu 
□ Afaceri economice şi financiare 
□ Sănătate 
□ Construcţii şi amenajări teritoriale 
□ Protecţie socială 
□ Recreere, cultură şi religie 
□ Educaţie 
□ Altele (precizaţi): Societate Comerciala 

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu x 
 
 

II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

 

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea 

contractanta 
Achizitia serviciilor de design, editare si publicare materiale informative 

POSDRU/165/6.2/S/143212 

II.1) DESCRIERE 

Denumire oficială: SC DAG IMPEX SRL 
Adresă/ Punct de contact:S o s  M o r a r i l o r  n r  2  B , e t a j  3  , s e c t  2  B u c u r e s t i  

Localitate:Bucuresti Cod poştal: Ţara: Romania 
Persoana de contact:Tiganila Elisabeta Telefon: 0212550151 

E-email :contact@alexanders.ro Fax:0212550151 
Adresa de internet www.alexanders.ro 
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II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a 

serviciilor 
a) Lucrari 

□ 

B) Produse 

□ 

c) Servicii 

x 
Executare 
□ 
Proiectare si executare 
□ 
Executarea, prin orice 
□ 
mijloace, a unei lucrari, 
conform cerintelor 
specificate de autoritatea 
contractanta 

Cumparare 
□ 
Leasing 
□ 
Inchiriere 
□ 
Inchiriere cu optiune de 
□ 
cumparare 
O combinatie intre acestea 
□ 

Categoria serviciilor: 
- 

Locul principal de executare 

........................ 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

........................ 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 

Judetul Arges 
Cod NUTS □□□□□□ 

II.1.3) Procedura implică 
Un contract de achiziţii publice [x] 
Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD) □ 
Încheierea unui acord-cadru □ 
II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru : nu este cazul 
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

In baza contractului ce se doreste a fi atribuit se vor asigura Achizitia serviciilor de design, editare si 
publicare materiale informative POSDRU/165/6.2/S/143212 

 pentru Proiectul „PRACTIC – P(rogram) de R(eintegrare) A(ctiva) si C(apacitare) in T(urism), 
I(nformare) si C(onsiliere)” ID-POSDRU/165/6.2/S/143212 – de la semnarea contractului pana la 
29.11.2015. 
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 

 Vocabular principal  
Obiect principal Cod C.P.V. 79800000-2 

POSDRU/165/6.2/S/143212 

.................................. 

Obiect(e) suplimentar(e) …………………………. ………………………. 
II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice (GPA) : 

da □ nu [x] 
II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi da [x] nu □ 

un singur lot □ Unul sau mai multe loturi 

[x] 

Toate loturile □ 
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Alte informatii : 

 

LOT: Design, editare si publicare Materiale Informative. 
nr. 
crt. 

Denumire serviciu Cant. 
(buc.) 

1 Mape informare 1000 
2 Roll up-uri 1 
3 Bannere 3 
4 Pixuri personalizate 1000 
5 Postere 100 
6 Bibliorafturi 300 
7 Pliante 1000 
Valoare estimata lei cu TVA 30000 lei 

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da □ nu [x] 
 
 

 
 
 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

 
 
 
 
 
 

Durata contractului de achizitie publica este de la semnarea contractului pana la 29.11.2015. Data estimata de semnare a 
contractului este iulie 2014. 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul 

Prin contractul ce se doreste a fi atribuit se vor asigura servicii design, editare materiale publicitare, de
diseminare si materiale informative de la semnarea contractului pana la 29.11.2015. 

Valoarea totala estimata cu TVA a contractului de prestari servicii design, editare materiale publicitare si 
materiale informative in cadrul Proiectului „PRACTIC – P(rogram) de R(eintegrare) A(ctiva) si 
C(apacitare) in T(urism), I(nformare) si C(onsiliere)” ID- POSDRU/165/6.2/S/143212    este   
30000 ron cu    TVA    si 24193,55 ron fara    TVA 

II.2.2) Opţiuni             da □ nu [x] 
 
 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 
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II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 
 

 
 
II: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 
 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.4.1. Ajustarea pretului contractului da □ nu x 

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate 
III.1.1.a) Garanţie de participare da □ nu [x] 

NU SE SOLICITA 
III.1.1.b) Garantie de buna executie da □ nu [x] 

NU SE SOLICITA 
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 

Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Devoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul: 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale da □ nu [x] 
III.1.5. Legislatia aplicabila 

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; 

   c)Hotărârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale; 
 D)Ordonanta Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a 

fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător; 
 E)Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare 
Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999; 
f) Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al 
Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE 
si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului în ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, în ceea ce 
priveste revizuirea CPV; 
g) Ghidul COCOF 07/0037/02 pentru determinarea corectiilor financiare care trebuie făcute asupra cheltuielii cofinantate din 
fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu regulile achizitiei publice; 
h) Ordinul nr.314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta 
independenta ; 
i) Prevederile ghidului solicitantului generale si specifice emis de AMPOSDRU; 
j) Instructiunea MMFPS nr.3/23.01.2009 privind achizitionarea serviciilor de audit financiar – plus alte instructiuni incidente. 
k) Instructiuni, ordine, notificari emise de AMPOSDRU si ANRMAP cu privire la modul de desfasurare a achizitiilor si 
implementarea proiectelor; 
l) OMFE 1120/15.10.2013 
m) Site-ul www.anrmap.ro 
n) procedura de achiztii proprie 
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1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura 
Modalitatea de îndeplinire : Declaraţie privind calitatea de participant la procedura semnata de reprezentantul legal 

(Completare Formular nr.2 ) 
 

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180 
Condiţie de calificare: Ofertantul nu trebuie să  fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă, 
pentru fraudă, corupţie, spălare de bani, activităţi criminale. 

Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere semnata de reprezentantul legal 

( Completare Formular nr.3 ) 

 
3.  Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 

Condiţie de calificare : autoritatea contractantă nu va califica ofertantul care înregistrează datorii la bugetul consolidat 
precum şi la cel local (indiferent de cuantumul acestora); documentele prezentate trebuie să ateste îndeplinirea obligaţiilor 
scadente în luna anterioară celei în care se depun ofertele . 

Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal 

(Completare Formular nr.4 ) 

 

4. Declaraţie "Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă" 

Documente de confirmare : Declaraţie pe proprie răspundere (completare Formular nr.5) 
 
 

5. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 si Declaratie privind neaflarea in  niciuna 
din situatiile descrise OUG 66/2011 (art. 14 si 15 – aprobata cu modificari si completari prin Legea 
142/2012 – cu modif. si complet. ulterioare) si art. 8 din Normele Metodologice de aplicare a 
prevederilor OUG 66/2011 

6. Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere (completare Formular nr.6.1) si Declaratie 
privind neaflarea   in niciuna din situatiile descrise OUG 66/2011 (art. 14 si 15 – aprobata cu modificari si 
completari prin Legea 142/2012 – cu modif. si complet. ulterioare) si art. 8 din Normele Metodologice de 
aplicare a prevederilor OUG 66/2011 (completare Formular nr.6.2) 

Pentru această declaratie, persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii în ceea ce priveşte organizarea, 
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului menţionat sunt următoarele: 

Expert achizitii – Tiganila elisabeta  –, Reprezentant legal Alexandru Danciu, Asistent Proiect Radu Catalin Dragus- 
Secretara Proiect: Stanciu Tudorita Geta 

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in 

registrul comertului sau al profesiei 
II.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 



 
 
“ INVESTESTE IN OAMENI” 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane(POSDRU)  
AXA PRIORITARA 6: Promovare incluziunii sociale  Domeniul de interventie 6.2 “Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor 
vulnerabile la piața muncii”  Contract  POSDRU/165/6.2/S/143212 
Titlul proiectului:  “PRACTIC – P(rogram) de R(eintegrare) A(ctiva) și C(apacitare) in T(urism), I(nformare) și C(onsiliere) ” 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: 

Copie dupa Codul Unic de Identificare (CUI). 

III.2.2) Capacitatea economica si financiara - Nu se solicita cerinte de calificare 
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 
NU este cazul 
III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii – nu este cazul 
III.2.4) Contracte rezervate nu este cazul da □ nu [x] 

 
 

 

 
 
 
IV: PROCEDURA 

 
IV.1) PROCEDURA 
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire Offline [x] On line □ 
IV.1.1.b) Tipul procedurii : achizitie directa 

 
 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 
IV.2.1) Criteriul de atribuire  
Cel mai mic preţ [x] 
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic □ 

 
 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 
IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă 
...................................................... 
( Se completeaza numarul de inregistrare al documentatiei inregistrate in registrul intrari/iesiri ) 

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract da □ nu [x] 

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta 
ES BG  CS DA  DE  ET  EL EN  FR  IT LV LT HU MT 
NL PL  PT RO  SK  SL  FI SV         
□ □ □ □ □ □  □  □ □ □ □  □ □ □    
□ □ □ □ [x] □  □  □           

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta 
Durata în luni: □□□ sau în zile: 30 

 
 

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 
serviciilor respective 

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii da □ nu [x] 
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile da □  nu [x] 

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 
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IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

 
Nu se solicitata – ofertantii isi insusesc in totalitate cerintele fisei de date a achizitiei si a caietului de sarcini, in mod 

irevocabil, prin simpla manifestare de participare prin prezentarea ofertei. 
IV.4.2. Modul de prezentare a ofertei financiare 

 
Se va completa:  Formularul de oferta nr. 8 - actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja 

din punct de vedere juridic in relatia contractuala cu achizitorul. 
Pretul ofertei va fi exprimat in RON fara TVA, TVA –ul fiind evidentiat separtat. 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 
 

Adresa la care se depune scrisoarea de insoţire si documentele pentru selecţie de oferte este: Sos Morarilor 
nr 2 B,etaj 3 ,sect 2 Bucuresti 

Data limită pină la care se primeşte scrisoarea de interes insoţită de documentele pentru liciţatie este 
11.08.2014 ora 15.00 

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 11.08.2014 – Ora : 17.00 si se va desfaşura la sediul de 
corespondenta al Achizitorului. Participarea ofertanţilor la deschiderea ofertelor nu este obligatorie. 

Scrisoarea de înaintare se intocmeşte in conformitate cu modelul prevăzut în, Formularul nr.1 si se va atasa 
pe plicul exterior. 
Ofertantul va suporta toate costurile asociate prezentării scrisorii de interes si ofertei; 

Achizitorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru costurile respective. 
Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încat scrisoarea de interes si oferta să fie primită de Achizitor la 

adresa: Str. Sos Morarilor,nr 2 B,etaj 3,Sect 2 Bucuresti - pană la data limită de: 11.08.2014 – Ora : 15.00 
Comisia de evaluare se va întruni pentru deschiderea ofertelor în data de 11.08.2014 –  Ora :17.00, la adresa 

de corespondenta a Achizitorului 
 

Oferta insotita de scrisoarea de înaintare, poate fi depusă numai direct la adresa prevazută mai sus sau prin 
poştă. 
Ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii, inclusiv forţa majoră. 
Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de însoţire şi oferta în original şi o copie semnate si ştampilate de 

catre ofertant sau de persoana imputernicită de acesta. Oferta nu va conţine rinduri suplimentare, ştersături sau 
cuvinte scrise peste scrisul iniţial, cu exceptia corecturilor făcute şi semnate de către ofertant sau persoana 
imputernicită a acestuia. Beneficiarul va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate, desfăcute sau cu semne 
distinctive, indiferent din vina cui s-a produs aceasta. 

 
Toate documentele care atesta cerintele de calificare si eligibilitate vor fi depuse intr-un plic (marcat cu 

denumirea (numele) şi adresa candidatului, pentru a permite returnarea documentelor de calificare, fără a fi 
deschise, în cazul în care scrisoarea de interes este declarată întirziată. Candidatul trebuie să sigileze plicul cu 
exemplarul ofertei. 

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu inscripţia “ Servicii design, editare si publicare materiale informative 
."A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 11.08.2014 

– Ora : 17.00. 
Dacă  plicul  exterior  nu  este  marcat  conform  prevederilor  de  mai  sus,  Achizitorul  nu  îşi  asumă  nici  o 
responsabilitate pentru rătăcirea documentelor de calificare. 
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VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 
 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC da □ nu [x] 
VI.2) Contractul se înscrie într-un program finanţat din fonduri comunitare da [x]  nu □ 

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU 
VI.3) ALTE INFORMATII 
In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc avand preturi egale, achizitorul va solicita acestora o 
noua propunere financiara, contractual urmand a fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara va avea pretul cel mai 
scazut. 
VI.4) CAI DE ATAC 
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac 

Denumire oficiala: Tribunalul Bucuresti 
Adresa:  Bulevardul Unirii nr.37 
Localitate: Bucuresti Cod postal: 030823. Tara: Romania 
E-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro Telefon:  021 – 408.36.00 
Adresa internet: http://tmb.ro/index.php/contact Fax:  
(URL)  

 
 
 
Intocmit,                                                                                                             
Expert Achizitii Publice                                                                                           Asistent Proiect 
Elisabeta Tiganila                                                                                      Radu Catalin Dragus 
 
 
 
 

Aprobat, 
Reprezentant legal 
Alexandru DANCIU



 
“ INVESTESTE IN OAMENI” 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane(POSDRU)  
AXA PRIORITARA 6: Promovare incluziunii sociale  Domeniul de interventie 6.2 “Îmbunătățirea accesului și 
participării grupurilor vulnerabile la piața muncii”  Contract  POSDRU/165/6.2/S/143212 
Titlul proiectului:  “PRACTIC – P(rogram) de R(eintegrare) A(ctiva) și C(apacitare) in T(urism), I(nformare) și 
C(onsiliere) ” 
 


