APROBAT,
Presedinte BNS/
Manager proiect
Dumitru COSTIN

DOCUMENTAŢIE DE ACHIZIŢIE PENTRU
DULAPURI DE ARHIVARE
ÎN CADRUL PROIECTULUI
” CARAVANA CARIEREI”

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

INTRODUCERE
BENEFICIAR:
BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL
Titlul proiectului POSDRU: Caravana Carierei
Numărul contractului de finantare : POSDRU/90/2.1/S/ 61837
Calitatea achizitorului în cadrul proiectului: Beneficiar
Denumirea contractului de achiziţie: DULAPURI DE ARHIVARE
Cod CPV: 39132100-7.

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
1.1. Informaţii privind autoritatea contractantă (ACHIZITOR)


Denumirea achizitorului: Blocul Naţional Sindical



Adresa: Str. Turturelelor nr. 11 A, etaj 3, sector 3, 030881, Bucureşti,
Romania



CIF 7137227, Cont IBAN RO 13RZBR0000060012999032, deschis la
Raiffeisen Bank Agentia Vitan



Persoana de contact: Alina Milea



Telefon: 0040-21-3162798; Fax: 0040-21-3162799; E-mail: bns@bns.ro,
alina.milea@bns.ro, Adresă de Internet: www.catalizatori.bns.ro



Sursele de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit:

programul POSDRU 2007 – 2013.
1.2. Termene limită: 28.10.2013, ora 10:00.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie: DULAPURI DE ARHIVARE
2.12. Achizitia de dulapuri de arhivare se va face prin achizitie directa.
2.1.3. Descrierea produselor / serviciilor / lucrărilor ce vor fi achiziţionate:
Obiectul contractului de servicii este: Achizitie dulapuri de arhivare in cadrul proiectului.

Nr.ctr. Descrierea produsului
1.

DULAPURI DE ARHIVARE

cantitate

Preţul estimat

5 bucati

800 lei

TOTAL
4.000 lei

Total lei, fără TVA

4.000 lei

Total euro, fără TVA (1 Euro = 4,49 lei)

889 euro

2.1.4. Denumire contract şi locul de livrare sau prestare:

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări

□

(b) Produse



(c) Servicii

Execuţie

□ Cumpărare



Categoria serviciului

Proiectare şi execuţie

□

Leasing

Realizare prin orice mijloace Închiriere
corespunzătoare cerinţelor

Cumpărare în rate

specificate de autoritate
contractantă

□

□

□□

2A □

□ 2B □
□

□

Principala locaţie a lucrării

Locul de livrare:

Cod CPV/ CPSA

Cod CPV: 39132100-7 CONFORM CAIETULUI DE

□□□□□□□□/ □□□□□□

Principalul loc de prestare:

SARCINI
Cod CPV: □□□□□□□□/□□□□□□

2.1.5. Durata contractului de achiziţie: 60 zile.

3. PROCEDURA APLICATA: ACHIZIŢIE DIRECTĂ
3.1. Legislatia aplicabilă:
1) Instructiunile AMPOSDRU

2) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publică, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.418 din 15 mai
2006;
3) Legea nr.337/2006 privind aprobarea OUG 34/2006 cu modificarile și completările
ulterioare;
4) Hotarârea de Guvern nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG
34/2006.

4. PREZENTAREA OFERTEI:
4.1. Limba de redactare a ofertei: limba română
4.2. Moneda in care este exprimat pretul contractului: LEI
4.3. Perioada minima de valabilitate a ofertei: 28.10.2013
4.4. Modul de prezentare a ofertei: Oferta se transmite personal sau prin posta la
sediul beneficiarului, pana la data de 28.10.2013, ora 10.00.
Oferta va contine descrierea tehnică a produselor furnizate si pretul în lei fără TVA.
4.5. Posibilitatea retragerii ofertei: Oferta poate fi retrasă până cel târziu în data de
28.10.2013, ora 09.00.
4.6. Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de
achiziţie şi de soluţionare a contestaţiei: Decizia poate fi contestată printr-o
contestaţie depusă în scris la sediul achizitorului până cel târziu în data de 29.10.2013,

ora 12:00. Contestaţia va fi analizată de o comisie de soluţionare a contestaţiilor numită
prin decizie a preşedintelui BNS.
4.7. Clauze contractuale obligatorii:
Oferta va conţine descrierea tehnică a bunurilor livrate. Operatorul trebuie să
prezinte obligatoriu următoarele: Declaraţie de eligibilitate, Declaraţia prevăzută
de art.181 din Legea 34/2006, Declatația privind conflictul de interese, Declarație
privind îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini, precum și certificat
constatator din care să rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul
CAEN din certificatul constatator al ofertantului.
De asemenea, operatorul va semna un contract de achiziţie cu achizitorul,
precum și procese verbale de recepție.
Contractul se încheie pentru un preţ care să nu depăşească suma totală de 4.000 lei
fără TVA, contravaloarea a 5 bucăți dulapuri de arhivare, având specificațiile în
conformitate cu cele prevăzute în caietul de sarcini.
4.8. Plata se face dupa semnarea contractului şi a procesului verbal de recepţie în
termen de 60 zile prin ordin de plată. Preţul contractului va fi stabilit in lei.
5. Informatii detaliate si complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea
ofertei câstigătoare:
Pretul cel mai scăzut



Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

□

Pretul cel mai scazut reprezinta valoarea ofertata pe intregul contract.
Persoanele desemnate pentru desfaşurarea achiziţiei sunt: Steluța Enache, Alina Milea,
Diana Chivu.

CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de
către ofertant propunerea tehnică.

SPECIFICAŢII TEHNICE
Prestatorii vor trebui să oferteze produse care să îndeplinească următoarele specificaţii
tehnice:
DULAPURI METALICE DE ARHIVARE – 5 bucăți

-

Dimensiuni: înălțime 1800mm, lățime 800mm, adîncime 400 mm.

-

Culoare :gri deschis

-

Dulap fabricat din tablă sudată, cu polițe.

-

Grosime 0.7 mm.

-

Uși ranforsate cu amortizoare pentru zgomot.

-

Capacitate de încărcare pe poliță: 45 kg.

-

Posibilitate ajustare poliță pe înălțime.

-

Încuietoare cu închidere în 2 puncte.

-

Vopsit în câmp electrostatic.

Livrarea produselor se va face gratuit, in termen de maxim 2 zile de la data
încheierii contractului, la sediul achizitorului din Mun. București, Str. Turturelelor
nr.11A, et.3, sector 3.

Oferta va conţine preţul unitar în lei, fără TVA .

Plata facturii se face în termen de 60 zile, de la semnarea procesului verbal de receptie,
prin ordin de plată.
Recepţia se va face în prezenţa ambelor părţi şi va fi consemată într-un proces verbal
de recepţie cantitativă semnat de ambele părţi si va însoţi obligatoriu documentele de
plată.

FORMULARE

OPERATOR ECONOMIC
………………………………………….
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul,

___________________________________________________

reprezentant împuternicit al ……………………………………… declar pe propria
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de
fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru
corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe
asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta
candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca
subcontractant în cadrul unei alte oferte.
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.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ................... .
Data completării ..................
Operator economic,
………………………………..
(semnatura autorizată)

DECLARAŢIE
declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr.
34/2006)
Subsemnatul(a).........................................,

reprezentant

……………………………………….,

de

în

calitate

legal

ofertant/candidat/concurent

al
la

procedura de achiziţie directă pentru achiziţia de dulapuri de arhivare, organizată de
Blocul Naţional Sindical declar pe proprie răspundere că:


nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu
fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie
similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;



nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre
situaţiile prevăzute la lit. a);



mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor si 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 pana la data solicitată ............;



în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit sau mi-am îndeplinit în mod defectuos
obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de
natură să producă grave prejudicii beneficiarilor mei;



nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greşeli in materie profesională.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
completării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ........................
Operator economic,

Operator economic
________________
(denumirea/numele)

ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................. (denumirea/numele şi
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, urmatoarele


Suntem de acord cu clauzele contractuale prevazute in contractul de servicii
și caietul de sarcini din documentatia de atribuire



Are capacitatea de a livra papetarie conform caiet de sarcini

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

PRESTATOR
.........................................
(denumirea/numele)

Declaratie privind conflictul de interese

Subsemnatul, .................................................................... în calitate de
reprezentant legal al Ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de
fals în acte publice, că nu ma aflu in situatiile prevazute la art. 691 din OUG nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii si la art. 14
din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor
aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor publice nationale aferente acestora.
De asemenea, declar ca:
■

nu exista legaturi intre structurile actionariatului ofertantului si

Achizitor;
■ nu detinem actiuni in doua societati participante / ofertante la aceasta
achizitie.
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
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.

......................................
(Data)

...........................................
(Semnătura reprezentantului legal)

OFERTĂ
Fata de cererea de oferte pentru DULAPURI DE ARHIVARE, necesare pentru
desfăşurarea activitatii proiectului “Caravana Carierei”, postată pe site-ul proiectului in
data de 21.10.2013,
1. DATE DE IDENTIFICARE ALE OFERTANTULUI:
A. Denumirea persoanei juridice: ……………………………………………………...
B. Numar inregistrare la Registrul Comertului / Registrul special al instantei:
……………………...............................................................................................
C. Contul bancar: ……………………..deschis la Banca……………………………
D. Cod unic de inregistrare fiscala: ……………………………………......................
E. Telefon/fax/e-mail: …………………………………………………………………..
F. Reprezentant legal………………………………………………………………….
G. Persoana de contact: ………………………………………………………………
H. Sediul social: …………………………………………………………………………
(Vă rugăm să completati toate câmpurile obligatorii de mai sus!)

2. DATE PRIVIND OFERTA TEHNICĂ
 Dulapuri de arhivare(Vă rugam detaliati!)

3. DATE PRIVIND OFERTA FINANCIARĂ
 Dulapuri de arhivare (Vă rugam detaliati!)
-

Oferta va conţine atat preţul defalcat/unitar cât şi preţul total final.

Semnatura
……………………

