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lnvitatie de participare
privind Contract Achizitie directa de furnizare servicii/produse
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P'

('(An(A'cJ)

necesara implementarii proiectului ID-POSDRU/132/5.1 /G/125009 cu denumirea
''ADAPTOR''
Autoritatea contractanta, Orasul Baia Sprie, cu sediul in Judetul Maramures,
Piata Libertatii, nr. 4, va informeaza ca lanseaza achizitia directa necesara achizitionarii
de servicii/produse din cadrul proiectului: "ADAPTOR", proiect cofinantat din Fondul
Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, Axa prioritara: 5 ,Promovarea masurilor active de Ocupare", Domeniul
major de interventie: 5.1 ,Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare".
Va rugam sa ne transmiteti oferta dvs. de pret Ia sediul proiectului ADAPTOR din
Orasul Baia Sprie, str.Sasar nr. 6, judetul Maramures. Deschiderea ofertelor va avea loc
in data de Qu_._O~, 1&>.14.
Qferta trebuie sa fie elaborata in conformitate cu precizarile din caietul de sarcini
elaborat pentru contractarea achizitiei publice de furnizare de servicii de management
financiar, pentru proiectul: "ADAPTOR"- anexat Ia prezenta invitatie.
Va multumim pentru colaborare.

Cu stima,

Romania
Ora§ul Baia Sprie
Baia Sprie, Piata Libertatii, nr. 4, 435100,
Telefon 0262.262303, Fax 0262.260059
Email: adaptor@baiasprie.ro
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Caiet de sarcini in vederea achizitiei serviciilor de

Management Financiar
necesara implementarii proiectului cu ID- POSDRU/132/5.1/G/125009,
cu denumirea ,ADAPTOR"
COD CPV 79412000-5- Servicii de consultanta in gestiune financiara
Pret estimat: 42.532,23 lei fara TVA
Autoritatea contractanta, Ora~ Baia Sprie, cu sediul in Str. Piata Libertatii, nr. 4, lac.
Baia Sprie, jud. Maramure§, lanseaza achizitia directa in vederea achizitionarii de servicii
de consultanta in gestiune financiara, necesara implementarii proiectului:
,ADAPTOR",
proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial 20072013, Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara : 5 ,Promovarea masurilor active de
Ocupare", Domeniul major de interventie: 5.1,Dezvoltarea si implementarea masurilor
active de ocupare".

Obiectivul general al proiectului :
Facilitarea integrarii pe piata muncii a 320 de someri, cu accent pe somerii de lunga
durata, prin consolidarea unui acord intre nevoile somerului si nevoile pietei muncii, in
vederea asigurarii de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii
moderna, flexibila si incluziva .....
lmbunatatirea accesului somerilor pe piata muncii prin participarea acestora Ia
programe integrate de informare , consiliere/ mediere si formare profesionala.

1. OBIECTUL SERVICIILOR
1.1.
Obiectiv general si obiective specifice
OBIECTIVUL GENERAL: Asigurarea unui sistem de organizare 9i monitorizare a

managementului financiar in implementarea intregului proiect . Asigurarea legalitatii
activitatilor cantabile aferente operatiunilor proiectului, In conformitate cu prevederile
Contractului de finantare.
OBIECTIVELE SPECIFICE care conduc Ia atingerea obiectivului general sunt urmatoarele:
Elaboreaza un sistem de organizare 9i monitorizare a managementului financiar
al proiectului;
Realizeaza lnregistrarea ~i verificarea cheltuielilor pretinse de beneficiar In
cererile de rambursare a cheltuielilor;
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2. CERINTE
a) Experienta similara ;
b) Prezentarea ofertei tehnice ;
c) Resurse umane ;
a)EXPERIENTA SIMILARA
Un contract de prestari servicii sau recomandari din care sa rezulte ca ati desfasurat
activitati similare in domeniul managementului financiar al proiectelor, finantate din fonduri
nerambursabile. Managementul proiectului consta in activitatea de pregatire, implementare
(monitorizare contracte, realizare rapoarte progres, realizare cereri de rambursare,
asistenta de specialitate), monitorizare si evaluare a proiectelor.
b) PREZENTAREA OFERTEI TEHNICE
Ofertantii vor realiza si prezenta un Plan de actiune care va cuprinde o prezentare detaliata
a activitatilor necesare implementarii cu succes a proiectului.
Prin Plan de actiune, Autoritatea Contractanta intelege o descriere detaliata a modului de
realizare a activitatilor specifice proiectului, precum si corelarea acestora cu incadrarea in
perioada de derularea a contractu lui. Modelul Planului de Actiune este urmatorul:

Nr.crt.

Denumire
activitate
specifica/
subactivitate

Descriere/
Strategie
folosita

Responsabil

Durata/
perioada de
desfasurare

Resurse
materiale
implicate

Rezultate

Riscuril
mas uri
de
control a
riscurilor

c) RESURSE UMANE
Ofertantul va face dovada ca are personal de specialitate, angajat sau cu contract de
colaborare sau angajament de participare, direct responsabil de lndeplinirea contractului de
servicii.

3. RAPORTARI
Cerinte de raportare - furnizorul va asigura intocmirea rapoartelor de progres al proiectului,
va supraveghea intocmirea cererilor de plata sau de rambursare ~i va fi raspunzator de
depunerea ~i aprobarea documentelor Tntocmite. Rapoartele de progres vor acoperi toate
activitatile proiectului si vor prezenta pe scurt rezultatele inregistrate pana Ia momentul
respectiv in cadrul fiecarei activitati.
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intocmirea raportului financiar pentru depunerea Ia AMPOSDRU/OIPOSDRU a
documentatiei de rambursare;
Toate documentele - suport justificative aferente activitatilor derulate In cadrul
Proiectului vor avea aplicata de catre responsabilul financiar ~tampila cu
mentiunea "Solicitat rambursarea FSE-POSDRU/**/**/G/*****" In vederea evitarii
dublei finantari.
Responsabilul financiar se obliga sa respecte:
Modul de utilizare a fondurilor externe, In conformitate cu OUG 64/2009 privind
gestionarea financiara a instrumentelor structurale ~i utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenta ~i OMFP 2548/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009.
Economia si eficienta utilizarii fondurilor;
'
'
Modalitatea de achizitionare a bunurilor ~i serviciilor, In conformitate cu legislatia
specifica - OUG 34/2006 privind achizitiile publice;
Prevederile OMMFPS nr. 1117/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate ~i a
listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul
Operational Sectorial ,Dezvoltarea resurselor umane 2007 -2013"
Analiza tuturor operatiunilor derulate In cadrul proiectului, inclusiv din punct de
vedere al cheltuielilor, raportate prin intermediul situatiilor specifice lntocmite
conform lnstructiunilor emise de Autoritatea de Management al Programului
Operational Sectorial de Dezvoltare al Resurselor Umane privind derularea
contractelor de finantare nerambursabila POSDRU;
Urmarirea lndeplinirii fiecarei prevederi din Contractu I de finantare;

Rezultate asteptate
Realizarea acestui contract in conformitate cu prezenta documentatie de atribuire trebuie
sa conduca Ia urmatoarele:
Pregatirea situatiilor financiare ~i a situatiilor de cheltuieli In forma auditabila, pentru
justificarea cererilor de rambursare;
Realizeaza evidenta cheltuielilor rezultate din implementarea proiectului;
Ralizeaza ~i monitorizeaza raportarea financiara a proiectului;
Realizarea tuturor actelor de raportare financiara;
Gestionarea modulului Action Web aferent proiectului cu privire Ia documentele
financiar cantabile pentru fiecare raportare.
Raspunde de lntocmirea corecta ~i Ia timp a documentelor financiare solicitate
pentru proiect ?i predarea lor managerului de proiect;
Primirea si analizarea rapoartelor financiare lunare ale partenerului de proiect;
Colaboreaza cu expeftii implicati in activitatile din proiect pentru buna functionare a
acestuia;
Raporteaza Managerului de Proiect modul de realizare a activitatilor;
Realizeaza corect ~i Ia timp documentele solicitate pentru proiect ~i predarea lor
Managerului de Proiect;
Urmarirea lndeplinirii fiecarei prevederi din Contractu I de finantare;
Tndepline~te alte sarcini cu caracter ocazional ;
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Toate documentele vor fi lntocmite §i depuse In conformitate cu ghidul de finantare a
proiectului. Prestatorul va trebui sa lntocmeasca §i depuna documentatiile atat In format
electronic cat §i pe hartie In limba romana.
Toate formularele folosite pentru elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de
plata/rambursare trebuie sa respecte formularele standard acceptate de AM/01 in
momentul elaborarii acestora.
4. MANAGER FINANCIAR
Atributii si rol: coordoneaza si monitorizeaza activitatile financiare din cadrul proiectului; ia
deciziile impreuna cu Managerul
proiectului privind alocarea resurselor; stabilirea
sedintelor periodice; elaboreaza bugetele si planurile pentru desfasurarea activitatilor;
raporteaza modul de realizare a obiectivelor propuse prin proiect catre Autoritatea
Contractanta; atribuie responsabilitatile persoanelor din subordine si colaboratorilor.
Se solicita: studii superioare in domeniul economic sau tehnic; Ex prof gen: peste 5 ani.
Exp prof spec: peste 5 ani, in domeniul financiar.
Participa pe toata perioada de implementare a proiectului Ia:
>- Planificarea implementarii;
>- Organizarea implementarii;
>- Monitorizarea implementarii, controlul ~i evaluarea rezultatelor;
>- Raportarea interna;
>- Managementul livrabiletelor;
>- intalnirile echipei de implementare;
5. MONITORIZARE 51 EVALUARE
Pentru monitorizarea progresului activitatii prestatorului, beneficiarul va urmari urmatoarele
aspecte:
Derularea activitatilor cu respectarea termenelor si bugetului proiectului
Rapoartele sunt depuse in termen,
Calitatea documentelor prezentate permit aprobarea lor;
Asigurarea conformitatii cu legislatia nationala §i a UE.
6. CRITERII DE ELIGIBILITATE
Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere, ca Ia momentul depunerii ofertei
nu are lnregistrate datorii Ia bugetul local §i Ia bugetul consolidat al statului.
Se va depune In copie cu mentiunea pentru conformitate cu originalul, certificatul fiscal §i
statutul societatii.
Este obligatorie completarea urmatoarelor formulare
Formular 1 - Formular de oferta
Formular 2 - Declaratie privind nelncadrarea In situatiile prevazute Ia art. 180
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din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
Formular 3- Declaratie privind nelncadrarea In situatiile prevazute Ia art. 181
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
Formular 4 - Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese

7. Sursa de finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, Axa Prioritara nr. 5 - Promovarea masurilor active de ocupare, Domeniul
major de interventie 5.1 - Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare,
Contract de finantare POSDRU/132/5.1 /G/125009 .
8. Criteriul de atribuire: pretul eel mai scazut

9. Valoarea estimata: 42.532,23 lei fara TVA.
1O.Adresa achizitorului:
Sprie, jud. Maramure~

Ora~

Baia Sprie, cu sediul in Str. Piata Libertatii, nr. 4, loc. Baia

11. Operatorii economici interesati sunt rugati sa elaboreze si sa prezinte oferta tehnica si
financiara pentru servicii.
12. Plata serviciilor se va realiza in baza facturilor emise In maxim 30 de zile lucratoare de
Ia livrarea ~i receptia serviciilor.
13. Ofertele depuse cu valoare mai mare decat 42.532,23 lei fara TVA vor fi considerate
neeligibile ~i ca atare vor fi respinse.
14. Pentru obtinerea de informatii suplimentare legate de contractu I de achizitie va rugam
sa ne contactati Ia numarul de telefon 0262/262303, Ia sediul autoritatii contractante sau
Ia adresa de e-mail: adaptor@baiasprie.ro .
15. Ofertele se vor depune in plic inch is Ia adresa sediul proiectului "ADAPTOR" , si
anume: Baia Sprie, str. Sasar, nr.6, pana Ia data de _22.04.20145_/ orele_10_.
16. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de _22.04.2014_ orele _15_.
17. Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, se va face in data de 23.04.2014.

Formular 1

(denumirea ~i datele ofertantului)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ................................................................... .
(denumirea autoritatii contractante §i adresa campi eta)
Domnilor,
1.

Examinand

documentatia

de

atribuire,

subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantuJ.ui), ne
oferim ca, In conformitate cu prevederile ~i cerintele cuprinse In documentatia mai sus mentionata,
sa
prestam
(denumirea
lucrarii),
pentru
suma
de
- - - - - - - - - - - - - - - - (suma in litere §i In cifre, precum §i moneda ofertei),
platibila dupa receptia serviciilor, Ia care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
_ _ _ _ (suma In litere ~i In cifre).
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca~tigatoare, sa prestam serviciile
In graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
zile, (durata In
(ziua/luna/anul), §i ea va ramane
litere §i cifre), respectiv pana Ia data de
obligatorie pentru noi §i poate fi acceptata oricand lnainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana Ia lncheierea ~i semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, lmpreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita ca§tigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:

1_1

depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat In mod clar "alternativa";

l_l

nu depunem oferta alternativa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
6. Am lnteles §i consimtim ca, in cazul In care oferta noastra este stabilita ca fiind ca~tigatoare,
sa constituim garantia de buna executie Tn conformitate cu prevederile din documentatia de
atribuire.
7. i ntelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu eel mai scazut pret sau orice alta oferta
pe care o puteti primi.
Data ____!_ _ _!_ __

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , (semnatura), In calitate de _ _ _ _ _ _ _ _ , legal
autorizat sa semnez oferta pentru ~i in numele - - - - - - - - - - - ( denumirea/numele ofertantului )

LS
Formular 2

(denumirea ~i datele ofertantului)

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute Ia art. 180
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul,
reprezentant
lmputernicit
al
(denumirea/numele §i sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub
sanctiunea excluderii din procedura ~i sub sanctiunile aplicate faptei de fals In acte publice, ca nu
rna aflu in situatia prevazuta Ia art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice ~i a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile ~i completarile ulterioare, respectiv In ultimii 5
ani nu am fost condamnat prin hotan3re definitiva a unei instante judecatore~ti pentru participarea Ia
activitati ale unei organizatii criminals, pentru coruptie, frauda ~ilsau spalare de bani.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete ~i corecte In fiecare detaliu ~i inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, In scopul verificarii ~i confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Data completarii ..................... .

(semnatura autorizata ofertant)

Formular 3

(denumirea §i datele ofertantului)

DEC LARATIE
privind neinca.drarea in situatme prevazute Ia art. 181

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ...... .. ............................ ...... .. . (denumirea operatorului economic), In calitate de
ofertantlcandidatlconcurent Ia procedura de ....................................... (se menfioneaza procedura)
pentru
atribuirea
contractului
de
achizitie
publica
avand
ca
obiect
. .. .. ..... ... . .. .. .... .. .. .... ................. ............. ... ... .. .. .
(denumirea
lucrarii),
cod
CPV.......................................... , Ia data de . .. . .. . . . .................... (zillunaJan), organizata de
...................................................... (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere
ca:
a) nu am intrat In faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
b) mi-am lndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor ~i 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 este stabilit;
c) In ultimii 2 ani nu mi-am lndeplinit sau mi-am fndeplinit In mod defectuos obligatiile
contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa
produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia d) nu am fast condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatore~ti,
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei gre~eli In materie
profesionala;
e) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta,
In scopul demonstrarii lndeplinirii criteriilor de calificare §i selectie.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete ~i corecte in fiecare detaliu ~i lnteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii ~i confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Tnteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
lncalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsulln declaratii.

(semnatura autorizata ofertant)

Formular 4

(denumirea ~i dateie ofertantului)

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND CONFUCTUL DE INTERESE PENTRU
OFERT ANTI/CAN Dl DATIIOFERTANTI ASOCIATI/SU BCONTRACTANTI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................................................... (
denumirealnumele si sediulladresa operatorului economic) , declar pe propria raspundere, sub
sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice,ca nu
rna aflu in situatia prevazuta Ia Art.69/1 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiztii
publice,a contractelor de concesiune de lucrari publice ,a contractelor de concesiune de servicii,
a probata cu modificarile si completarile ulterioare cu persoanele mentionate mai jos.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita,in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor,orice documente doveditoare de care dispun.

lista persoanelor cu functii de decizie cu privire Ia organizarea, derularea §i finalizarea
procedurii de atribuire:
Pa§ca Dorin, Maria§ loan, Mad a Livia, Bozga Alin, Cerne§tean Octavian, Bozga Cal in, Bud
Gheorghe,Ciocoti§an Gheorghe, Fitigau loan, Goga Vasile,Matan Dragoste lonel, Pelecaci Grigore,
Pop Vasile, Pop Nicolae Mirei,Roman loan, Szakacs Levente, Sajots Maria Elisabeta, Vincze Bela.

Data completarii. ...................... .

(semnatura autorizata ofertant)
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Axa prioritara 5 ,Promovarea masurilor active de ocupare"
Domeniul major de interventie 5.1 ,Dezvoltarea l?i implementarea masurilor active de ocupare"
Titlul proiectului ,ADAPTOR"
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Raportul Procedurii de Atribuire
Nr.

33

din data

23-0it ,2o/4

lncheiat astazi
:Z 3 -04 _?oJ LJ
in vederea atribuirii contractu lui de
servicii/produse,
avand ca obiect achizitia SP/J/. ck iJ7o/Jo_?r<-}J:J yjj 0o/7tYor
contract finantat in cadrul proiectului -POSDR0/132/5.1/G/ 125009, cu denumirea
"ADAPTOR",
Procedura de selectare a ofertelor, este ,achizitia directa" si se realizeaza in
conformitate cu OG 34/2006 si Ghidul AMPOSDRU, privind achizitile publice .
oferte, dupa cum urmeaza :
Pana Ia data lim ita de prim ire a ofertelor s-au inregistrat I

//. /

I ,JJ. 04. ?o/~,

- NU AU FOST OFERTE RESPINSE .
Oferta depusa de ScY-/N&/L~/2 17/JA:/71- k}WA>o be;. &/J4£:fa fast evaluata, din
punct de vedere al cerintelor minime, prescriptiilor, caracteristicilor de natura tehnica
stabilite prin documentatia pentru ofertanti transmisa operatorilor economici, de catre
('OJ--1_/!;'14
/Vtl/r'tf!f
?R/N
b~c/iJ./,4 3i; 2 / /~.o ?. ;?.,./ ~
.
Oferta depusa de Scll#e:;/;£'-'e /7)9/CJJJ J11#<o -Go. (~/)16~( indeplineste cerintele
minime, prescriptiile, caracteristicile de natura tehnicfl descrise in documentatia elaborata
pentru aceasta achizitie .
Criteriul de atribuire pentru aceasta achizitie este , Pretul ~eJ rr:-ai scazut , .
Deoarece oferta facuta de ,SC!-II!e}Jce IYI?-A.")7/?- !tM/Ao 6·10. c;;>J4;£?C
, nu
depaseste Valoarea Estimata, prezentata de autoritatea Contractanta, consideram ca sunt
indeplinite criteriile si caracteristicile impuse in caietul de sarcini .
In conformitate cu prevederile documentatiei pentru ofertanti, elaborata pentru
achizitia:
se/tvo·l' {J? lno/Jo (itt
_j'pc;/)ac~r·; CPV: f.94/ 2.(f'JtJo- f2
u ·
U
se califica oferta depusa de
:5-'CV-I!,IEi/:Jc/2
/7/JRTitl- /-f!V/I<.o
G"""YPc.=-A?T
t?:YNVPA /'L
Drept pentru care s-a intocmit Raportul procedurii in 2 exemplare .
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