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ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA : Materiale publicitare

În vederea implement rii proiectului finan at din fonduri europene POS CCE: Axa
2. Competitivitate prin CDI – Opera iunea O 2.2.1.
Proiect:
Titlu:
Acronim:
Beneficiar:

ID 1943, Cod SMIS: 48627
DEZVOLTARE LABORATOR DE BIOMECATRONIC .
BIOLAB
INSTITUTUL NA IONAL de CERCETARE DEZVOLTARE
pentru MECATRONIC
i TEHNICA M SUR RII INCDMTM – Bucure ti

MODALITATEA DE ACHIZI IE
Achizi ie direct , în conformitate cu art 19 din Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune de lucr ri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modific ri prin Legea nr.
337/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare.
În cazul în care oferta nu respect cerin ele minime prev zute în specifica iile men ionate
mai jos precum si cele din caietul de sarcini, aceasta va fi respins .
Criteriul de atribuire: pre ul cel mai sc zut.
Valoarea estimata: max. 38.000 lei, fara TVA.
DURATA REALIZ RII : 15 luni calendaristice, e alonat pe activit i în perioada iulie 2014 –
octombrie 2015
Limba de redactare a ofertei: limba român .

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data depunerii ofertelor
Sursa de finan are: Programul Opera ional Sectorial
Cre terea Competitivit ii Economice POS CCE: Axa Prioritar 2 – Competitivitatea prin CDI,
Opera iunea O2.2.1. Proiect ID 1943, Cod SMIS 48627: DEZVOLTARE LABORATOR DE
BIOMECATRONIC : Acronim: BIOLAB, contract nr: 643/12.03.2014
SPECIFICATII TEHNICE: Conform caietului de sarcini anexat prezentei
2. ELABORAREA I PREZENTAREA OFERTEI
Ofertele vor fi depuse cu Scrisoare de înaintare (Formularul 1).
Se va completa Formularul 2 - Declara ie privind neîncadrarea în situa iile prev zute la art. 180
Se va completa Formularul 3- Declara ie privind neîncadrarea în situa iile prev zute 181 din
Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 34/2006.
Se va completa Formularul 4- DECLARA IE privind neincadrarea in prevederile art.691 din
Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 34/2006. Persoanele cu functie de decizie in cadrul
institutie implicate in procedura de atribuire: Prof.Univ.Dr.Ing. Gheorghe Gheorghe- Director
General; Dr.Ec.Maria Marian-Director Economic; Teodora Cecilia Dima-Consilier Juridic; Ana
Maria Cristina Ghiteanu-Consilier Juridic- Compartiment Achizitii Publice, Alexandru
Moldovanu,Stanca Comsa,Adrian Ion Pacioga,Nastase Dan Ciobota, Gheorghiu Doina.
Propunerea tehnic :
Propunerea tehnic – conform specificatiilor din caietul de sarcini- Formularul 5
Not : Toate cerin ele din caietul de sarcini sunt considerate minimale i obligatorii.
Propunerea financiar :
Formular 6: Formularul de ofert
Formular 7: Centralizatorul de preturi
Ofertele vor fi exprimate în lei. Se va preciza pre ul în lei, exclusiv TVA i inclusiv TVA. Toate
serviciile se achizi ioneaz cu plata în lei.
Modul de prezentare i depunere a ofertei:
Oferta se va depune la sediul Autorit ii Contractante din Sos.Pantelimon nr.6-8, sector 2,
Bucure ti, România, CP 021631, Tel: 021-252.30.68, Fax: 021-252.34.37; email:incdmtm@incdmtm.ro
DATA LIMIT PENTRU DEPUNEREA OFERTEI : 06.06.2014, ORA 11:00.
Termenul de livrare: de maxim 30 de zile calendaristice de la data emiterii comenzii de catre
beneficiar, corelat cu cap. 4.1.2 din Caietul de sarcini
Modalitatea de plata:
Plata se va efectua pe etape, în conformitate cu comenzile emise de Beneficiar.
Plata facturilor emise pentru etapele comandate, se face în urm toarele condi ii:
- 30 % din valoarea serviciului ofertat i contractat în termen de pân la 10 (zece) zile
calendaristice, de la data emiterii facturii (pentru etapa comandat ).
- 70% din valoarea serviciului ofertat i contractat în termen de 45 (patruzeci i cinci) zile
calendarisitce de la data semn rii procesului verbal de recep ie (pentru etapa comadat ).

FORMULARE

1. Formularul 1 – Scrisoarea de înaintare -Solicitat
2. Formularul 2 – Declara ie privind neîncadrarea în situa iile prev zute la art. 180-Solicitat
3. Formularul 3 Declara ie privind neîncadrarea în situa iile prev zute la art.din ordonan a de
urgen a guvernului nr.34/2006-Solicitat
4. Formularul 4– Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.691 din Ordonan a de
urgen a Guvernului nr. 34/2006-Solicitat
5. Formularul 5–Propunere Tehnica- Solicitat
6. Formularul 6– Formular de ofert -Solicitat
7. Formularul 7– Centralizator de preturi-Solicitat
Oferta are caracter ferm i obligatoriu din punct de vedere al con inutului pe toat perioada de
valabilitate.
Pre ul din propunerea financiar va fi exprimat în lei f r TVA i cu TVA.

FORMULAR 1

OFERTANT
(denumire/nume)

Inregistrat la sediul autorit ii contractante
Nr. ........... / ..................

Scrisoare de înaintare
C tre ......(denumirea autorit ii contractante i adresa complet )

Ca urmare a invitatiei/anun ului de participare ap rut în SEAP nr. ......
din..........(zi/lun /an), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
...............(denumirea contractului de achizi ie public );
Noi..........(denumirea/numele ofertantului) v transmitem al turat, urm toarele:
1. Documentul .............(tipul, serie/num r, emitent) privind garan ia pentru participare, în
cuantumul de …………. i în forma stabilite de dumneavoastr prin documenta ia de atribuire.
2. Coletul sigilat i marcat în mod vizibil, con inând, în original i într-un num r de ..... copii:
a) oferta;
b) documentele care înso esc oferta;
Avem speran a c oferta noastr este corespunz toare i va satisface cerin ele .

Data complet rii...................

Cu stim ,
Ofertant
(semn tura autorizat )

FORMULAR 2
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARA IE privind neîncadrarea în situa iile prev zute la art. 180

Subsemnatul, reprezentant legal al _______________________________,
economic)

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului

declar pe propria r spundere, sub sanc iunea excluderii din procedur i a sanc iunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, c nu ne afl m in situa ia prevazut la art. 180 din
Ordonan a de Urgen a a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizi ie public , a contractelor de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, aprobat prin Legea nr. 337/2006 (cu modific rile i complet rile
ulterioare), respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hot râre definitiv a
unei instan e judec tore ti pentru participarea la activit i ale unei organiza ii criminale,
pentru corup ie, fraud i/ sau sp lare de bani.
De asemenea, declar c la prezenta procedur nu particip în dou sau mai multe
asocieri de operatori economici, nu depun candidatur /ofert individual
i o alta
candidatur /ofert
comun , nu depun ofert
individual , fiind nominalizat ca
subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar c informa iile furnizate sunt complete i corecte în fiecare
detaliu i în eleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, în scopul verific rii
i confirm rii declara iilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta
declara ie
este
valabil
pân
la
data
de
_________________________ .
ofertei)

(se precizeaz

Data complet rii ......................

economic,
Operator economic
_________________

data expir rii perioadei de valabilitate a

(semnatura autorizat

FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARA IE
privind neîncadrarea în situa iile prev zute la art. 181
Subsemnatul(a)..................................................
[se
insereaza
numele
operatorului economic-peroana juridic ], în calitate de ofertant/candidat/concurent la
procedura de ......................... [ se men ioneaz procedura] pentru achizitia de
........................................................................... [se insereaz , dup caz, denumirea
podusului, seviciului sau lucr rii i codul CPV], la data de .............. [se insereaz data],
organizat
de ................................................ [se insereaz
numele autorit ii
contractante], declar pe proprie r spundere c :
a) a intrat în faliment ca urmare a hot rârii pronun ate de judec torul-sindic;
da

nu

b) nu si-a 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 este stabilit;
da

nu

c) în ultimii 2 ani nu i-a îndeplinit sau i-a îndeplinit în mod defectuos obliga iile
contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauz , fapt care a produs sau este de
natur s produc grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
da

nu

d) a 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;
da

nu

e) prezint informa ii false sau nu prezint informa iile solicitate de c tre autoritatea
contractant , în scopul demonstr rii îndeplinirii criteriilor de calificare i selec ie.
da

nu

Subsemnatul declar c informa iile furnizate sunt complete i corecte în fiecare
detaliu i înteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, în scopul verific rii
i confirm rii declara iilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg c în cazul în care aceast declara ie nu este conform cu realitatea sunt
pasibil de încalcarea prevederilor legisla iei penale privind falsul în declara ii.

Operator economic,

……………………….
(semnatura autorizat

FORMULAR 4
Operator economic
..........................
(denumirea/numele)
DECLARA IE privind neincadrarea in prevederile
prevederile art.691 din OUG.34/2006
Subsemnatul(a),.........................................(denumirea/numele i sediul/adresa
operatorului
economic),,
în
calitate
de
ofertant/candidat/ofertant
asociat/
subcontractant/ter la procedura de atribuire a contractului de achizi ie public având ca
obiect …………………………..(denumire procedur ), CPV ……………., organizat de
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii.,
declar pe proprie r spundere, cunoscând sanc iunile privind falsul în declara ii c : NU
m încadrez în nici una din situa iile prev zute la:
A. articolul 69¹ din OUG 34/2006,
34/2006 cu toate modific rile i complet rile ulterioare,
respectiv:
- nu am drept membrii în cadrul consiliului de administra ie/organ de conducere
ori de supervizare i/sau are ac ionari ori asocia i persoane care sunt so /so ie,
rud sau afin pân la gradul al patrulea inclusiv ori care se afl în rela ii
comerciale, astfel cum sunt acestea prev zute la art. 69, lit. a din OUG 34/2006,
cu persoane ce de in func ii de decizie în cadrul autorit ii contractante.
B. de asemenea nu m încadrez în niciuna din situa iile prev zute de articolele 90 i 93
din Legea 161/2003,
161/2003 cu toate modific rile i complet rile ulterioare, respectiv art.14 si
15 din OUG 66/2011.
66/2011
Subsemnatul declar ca informa iile furnizate sunt complete i corecte în fiecare
detaliu i în eleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, în scopul verific rii
i confirm rii declara iilor, orice documente doveditoare de care dispun.
În eleg ca în cazul în care aceasta declara ie nu este conform cu realitatea sunt
pasibil de înc lcarea prevederilor legisla iei penale privind falsul în declara ii.
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum
r spunderea exclusiv .

Operator economic,
........................

(semnatura autorizata)

FORMULAR 5
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

PROPUNEREA TEHNIC

Denumirea achizi iei:
Nr.crt.
1/ 1.1

Specifica iile cerute n caietul de sarcini

Conformitate

1/1.2
1/1.3
1/1.4
1/1.5
1/1.6

Specifica iile din acest coloan se copiaz
identic din caietul de sarcini.
A NU SE MODIFICA

Confirma i conformitatea fiec rei
caracteristici prin indicarea
componentei ofertate si precizarea
modului in care indeplineste
cerintele minimale

2
3
4

Data :
(numele i prenume)____________________, (semn tura i tampil ), in calitate de
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
Pagina nr. [… din … ]
ATENTIE:
1. Informa ia inclus trebuie s permit evaluatorilor o verificare exact a cerin elor.
2. Oferta trebuie s fie clar si detaliat pentru a permite evaluatorilor o comparare facil între
specifica iile cerute i specifica iile oferite.

FORMULAR 6

OPERATORUL ECONOMIC
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai
ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca,
in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa
inchiriem/sa livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem
leasing fara optiune de cumparare/ sa prestam
(se elimina optiunile neaplicabile)
________________________________________,

pentru

suma

(suma in litere si in cifre)

de

_________________________

(denumirea produselor)

(moneda

platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se
neaplicabile), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in
_________________________.

ofertei),

elimina optiunile

valoare

de

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa
furnizam produsele in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
__________
___________________zile,
respectiv
pana
la
data
de
___________________________, si
(durata in litere si cifre)

(ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta
oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra
este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de
oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau
orice alta oferta pe care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa
semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)

..................................................................
(denumirea/numele ofertantului)

FORMULAR 7

CENTRALIZATOR DE PRE URI

pentru servicii

Anex la ofert
Nr.
crt

0

Denumirea
serviciului

1

Cantitatea
(U.M.)

2

Pre ul
Unitar

Pre ul
total

TVA

Lei

Euro

Lei
(col 2xcol 3)

Euro
(col 2xcol 3)

Lei

3

4

5

6

7

1
2
3
TOTAL

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

(semn tura autorizat )
L.S.

CAIET DE SARCINI
pentru achizi ia serviciului

MATERIALE PUBLICITARE
CPV 22462000-6

În vederea implement rii proiectului finan at din fonduri europene POS CCE: Axa
2. Competitivitate prin CDI – Opera iunea 02.2.1.
Proiect:
Titlu:
Acronim:
Beneficiar:

ID 1943, Cod SMIS: 48627
DEZVOLTARE LABORATOR DE BIOMECATRONIC .
BIOLAB
INSTITUTUL NA IONAL de CERCETARE DEZVOLTARE
pentru MECATRONIC
i TEHNICA M SUR RII INCDMTM - Bucure ti

1. DATE GENERALE
Denumirea achizi iei: materiale publicitare
Cod CPV: 22462000-6
Valoarea estimat : 38.000 (f r TVA)
Sursa de finan are: Programul Opera ional Sectorial
Cre terea Competitivit ii Economice POS CCE: Axa Prioritar 2 – Competitivitatea prin CDI,
Opera iunea 022.1. Proiect ID 1943, Cod SMIS 48627: DEZVOLTARE LABORATOR DE
BIOMECATRONIC : Acronim: BIOLAB, contract nr: 643/12.03.2014

1.1. Informa ii despre proiect
1.1.1. Proiectul BIOLAB, abordeaz în mod unitar, dezvoltarea în cadrul INCDMTM –
Bucure ti, a unui laborator de cercetare biomedical în domeniul echipamentelor de reabilitare a
pacien ilor care si-au pierdut capacit ile fizice, senzoriale i mentale din cauza unei accident ri,
maladii sau boli cronice.
Prin realizarea proiectului BIOLAB, se va contribui i la cre terea calit ii vie ii, precum i la
îmbun t irea / diversificarea actului educa ional, prin furnizarea de programe de formare
profesional pentru masteranzi / docotranzi în parteneriat cu universit i.
1.1. 2. Principalele activit i ale proiectului BIOLAB, sunt:
a)Activit i de amenajare spa iu existent;
b) Activit i de achizi ie de echipamente de cercetare – dezvoltare;
c)Activit i de management (inclusiv cre terea vizibilit ii
Structurale).

Fondurilor

1.2. Beneficiar: INCDMTM – Bucure ti
2. LOCA IE
Implementarea rezultatelor activit ilor prev zute în prezentul caiet de sarcini, se vor realiza la
sediul beneficiarului din os. Pantelimon Nr 6-8, Sector 2, Bucure ti.
3. DURATA REALIZ RII SERVICIULUI
15 luni calendaristice, e alonat pe activit i în perioada iulie 2014 – octombrie 2015.
4. SPECIFICA II TEHNICE
Caietul de sarcini, face parte integrant din documenta ia de elaborare a ofertei i constituie
ansamblul cerin elor de baz , c rora se elaboreaz de c tre fiecare ofertant, propunerea tehnic .
Cerin ele impuse prin prezentul caiet de sarcini, vor fi considerate ca minimale.
În acest sens orice ofert prezentat cu caracteristici tehnice inferioare celor prev zute în
caietul de sarcini, sau care nu satisface cerin ele caietului de sarcini, va fi declarat
OFERTA NECONFORM i va fi respins .
Prezentul caiet de sarcini stabile te cerin ele i condi iile tehnice pentru obiectivele men ionate în
continuare.
4.1. Specifica ii generale
4.1.1. Specifica ii conform cererii de finan are:
· Dezvoltarea paginii web pentru diseminarea rezultatelor i promovarea laboratorului;
· Elaborare pliante de prezentare a proiectului;
· Participare la evenimente pentru promovarea proiectului;
· Realizarea de panouri i etichete;
· Anun uri pres (la încheierea proiectului).
4.1.2. Defalcare activit i pe perioadele estimate corespunz tor graficului activit ilor din
Cadrul Cererii de finan are, Capitolul 2.5, Calendarul Activit ilor.
Alte aspecte legate de Calendarul Activit ilor proiectului, vor putea fi puse la dispozi ia
ofertan ilor, pe baza de cerere scris , inregistrat la sediul autorit ii contractante.
Caracteristicile fiec reia din activit ile de informare i publicitate men ionate anterior i în
corelare cu Manualul de identitate vizual , se prezint astfel:

Anun uri
pe
parcurs i de
finalizare
proiect

Pe parcurs i la finalizarea unui proiect finan at din Instrumente Structurale, vor fi publicate
anun uri publicitare sau comunicate de pres (anun uri de pres ). Beneficiarii finan rilor vor
face dovada apari iei comunicatelor ( tirilor rezultate) sau anun urilor în mass media, relevante
pentru proiect.
Anun urile se vor realiza în parteneriat cu Autoritatea Contractant , iar modelele fiec ruia dintre
anun uri, trebuie s fie aprobate de c tre Direc ia General Organism Intermediar pentru
Cercetare. (DG – OIC)
Textele i formatele comunicatelor de pres , vor fi de asemenea realizate în parteneriat cu
Autoritatea Contractant , modelele fiec ruia dintre acestea trebuind a fi aprobate de DG – OIC.

Activitatea de informare i publicitate
Anun uri i Comunicate de pres (presa scris

i on – line): 3

Dezvoltarea paginii web:

Durata estimat / perioada
Luna 08.2014; Luna 03.2015; luna
09.2015
Luna 07.2014 – 10.2015

Materiale promo ionale:
- pliante de prezentare: 300 Buc
- bro ur de informare: 150 Buc
- CD - uri: 150 Buc
- afi e: 5 Buc
- Rol – up: 2 Buc
- Banner :1 Buc (inclusiv 3 spoturi luminoase)
- Mape: 150 Buc
- panouri: 1 Buc
- plac permanent : 1 Buc
- Etichete echipamente: 100 Buc

Luna 07.2014 – 10.2015

Promovare / diseminare proiect în minim 2 publica ii de specialitate sau
care abordeaz în mod obi nuit subiecte din domeniul proiectului

Luna 07.2015 – 10.2015

Anun uri i Comunicate de
pres – 3 (pres scris i on –
line)

Bro uri informare / pove ti de

Comunicatele de pres (anun urile de pres pot fi emise pe parcursul i
încheierea unui program opera ional / proiect, precum i la finalizarea anumitor
etape ale programului opera ional / proiectului, eviden iind valoarea de tire a
informa iei respective.
Comunicatul de pres (anun ul de pres ) va fi transmis Autorit ii pentru
Coordonarea Instrumentelor Structurale sau Autorit ii de Management, odat cu
transmiterea sa c tre pres . Informa iile i elemente grafice obligatorii pentru un
comunicat de pres (anun de pres ).
• Sigla Uniunii Europene ( în stânga sus)
• Sigla României va fi plasat la mijloc, sus
• Sigla Instrumentelor Structurale în România, va fi plasat in col ul din dreapta
sus. În cazul în care exist o sigl a Programului Opera ional / proiectului, acesta
va fi a ezat la mijloc, în partea de sus sau de jos a documnetului sau conform
principiilor de identitate vizual stabilite de Autoritatea de Management
respectiv .
• Data i titlul comunicatului de pres (în partea de sus), persoana de contact
(numele, func ia, insitu ia, detalii de contact) în partea de jos a documentului.
Anun urile publicitare (în presa scris , în media audio-video i on – line) sunt
anun uri pl tite, care apar în media.
Anun urile publicitare vor respecta urm toarele reguli:
a) Con in sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României i sigla
Instrumentelor Structurale, eventual i pe cea a Programului Opera ional. i vor
fi editate în conformitate cu cerin ele manualului de indentiate vizual pentru
instrumentele structurale 2007 - 2013 în România – adresa de unde se poate
downloda manualul- www. fonduri – ue.ro / identiate – vizual .
b) Fac referire la sursa de unde se pot ob ine mai multe informa ii despre
program / proiect (ex. site- ul Internet propriu, o persoan de contact, etc).
Pe coperta publica iei (coperta 1) vor ap rea sigla Uniunii Europene, sigla

succes – 150 Buc.

Pliante – 300 Buc.
Mape – 150 Buc
CD –uri 150 Buc

Afi e – 5 Buc
Bannere – 1 Buc.

Panouri –1

Plac permanent
finalizare

– 1 la

Etichete echipamente – 100

Dezvoltarea paginii web

Promovare / diseminare
proiect în minim 2 publica ii
de specialitate sau care
abordeaz in mod obi nuit
subiecte din domeniul
proiectului

Guvernului României, cea a Instrumnetelor Structurale în România i unde este
cazul sigla proprie a Programului Opera ional.
Pe ultima copert se plaseaz o caset tehnic , ce va con ine urm toarele:
• Titlul programului / proiectului
• Editorul materialului
• Data public rii
• Citatul ,,Con inutul acestui material nu reprezint în mod obligatoriu pozi ia
oficial a Uniunii Europene sau a Guvernului României” (Autorit ile de
Managemnt i Organismele Intermediare care sunt autorit i publice, sunt
exceptate de la aplicarea acestui citat).
Pentru produse de informare (ex: CD-uri), se vor utiliza siglele Uniunii
Europene, Guvernului României i Instrumentelor Structurale în România,
precum i o caset tehnic care va con ine informa ii prezente în caseta tehnic .
În cazul produselor cu o suprafa foarte mic de expunere, în care informa iile
nu ar fi suficient de vizibile i inteligibile (ex: pixuri), se utilizeaz cel pu in
steagul Uniunii Europene, celelalte elemente fiind op ionale.
Mapele se vor realiza conform cerin elor i aprob rii DG –OI.
În cazul afi elor, nu este obligatoriu plasarea casetei tehnice.
Afi ul va sublinia mesajul care trebuie transmis i va con ine, ca elemente de
identitate, sigla Uniunii Europene al turi de sigla Guvernului României, sigla
Instrumentelor Structurale în România i, eventual, sigla proprie a Programului
Opera ional respectiv.
Banner-ul va con ine, pe lâng titlul programului opera ional / proiectului, sigla
Uniunii Europene, sigla Guvernului României, a Instrumentelor Structurale în
România i eventual sigla Programului Opera ional respectiv.
Se recomand urm toarele dimensiuni ale banner-ului:
• 2,5 m × 0,8 m, pentru o sal care poate g zdui pân la 100 de persoane.
Vor trebui furnizate cel pu in 3 spoturi luminoase, adaptate, cu toate accesoriile
necesare.
Dimensiunile panourilor pentru afi are temporar recomandate sunt: în l ime 3
m i l ime 2 m. În toate situa iile, se va urm ri ca dimnesiunea panourilor s fie
suficient de mare astfel încât informa iile afi ate s fie vizibile de la distan e mari
i textul s fie suficient de lizibil.
Panourile vor fi realizate conform Anexei 2 din manualul de identitate vizual .
Dimensiunile pl cilor pentru amplasare permanent recomandate sunt: în l ime
0,5 m i l ime 0,8 m. Placa va fi realizat conform Anexei 3 din Manualul de
identitate vizual .
Etichetele indicatoare vor trebui realizate în parteneriat cu Autoritatea
Contractant , model fiec ruia dintre acestea trebuind aprobate de c tre DG- OI,
dimensiunea recomandat : 90 mm × 50 mm.
Dimnesiunile vor trebui, de asemnea aprobate de DG –OI.
Etichetele vor trebui s fie autocolante i rezistente la umezeal . Pl cu ele
indicatoare permanente, vor trebui realizate din Plexiglas transparent, cu
imprimare color. Dimnesiunile acestora, precum i formatele i textele ce vor
trebui afi ate, se vor realiza în parteneriat cu Autoritatea Contractant , modelele
fiec reia dintre pl cu e trebuie aprobate de c tre DG – OI.
Web-site-ul va trebui dezvoltat i actualizat pe toat durata proiectului, sa fie o
structur unic care se poat func iona atât independent cât i ca subdomeniu al
site-ului principal al beneficiarului.
Pentru toat perioada proiectului, va trebui asigurat actualizarea acestuia la
fiecare cerere a Autorit ii Contractante. Structura web – site – ului, va fi stabilit
de comun acord cu Autoritatea Contractant , ulterior emiterii comenzii de
realizare a acestuia.
•Identificare publica ii cu rubrici / sec iuni pe cercetare proiecte europene (cum
ar fi: Market Watch; ITCHANNEL; Economistul; Via a Medical )

Începerea fiec rei activit i din cadrul contractului se va realiza pe baz de comand scris din
partea Beneficiarului.
Realizarea fiec rei activit i va fi certificat prin încheierea unui proces verbal de predare –
primire i recep ie a livrabilelor furnizate de Executant.
Încheierea contractului va fi certificat printr-un Raport final de activitate, întocmit de Executant
i încheierea unui proces verbal de finalizare a contractului.
4.2. Specifica ii func ionale
a. Durata de asigurare a serviciului: 15 luni
b. Cerin e tehnice
Toate activit ile prev zute a se realiza prin prezentul Caiet de Sarcini, trebuie s respecte
specifica iile Manualului de Identitate vizual pentru Instrumente Structurale 2007 – 2013 în
România, care este disponibil la cerere.
Manualul se gase te la urmatoarea adres : http://www.poscce.edu.ro/uploads/informare-sipublicitate/manual_identitate_vizuala_final_iulie_09.pdf
5. ÎNTOCMIREA I DEPUNEREA OFERTEI
5.1. Limba de redactare: limba român .
5.2. Modulul de prezentare a ofertei tehnice.
La întocmirea propunerii tehnice, ofertantul trebuie s aibe în vedere ca informa iile prezentate
s permita Autorit i Contractante (Beneficiar), identificarea cu u urin a coresponden ei dintre
spcifica iile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini i solu iile tehnice propuse. Daca
propunerea tehnic nu cuprinde toate obiectivele i cerin ele caietului de sarcini, oferta va fi
considerat NECONFORM
i va fi respins .
5.3. Modul de prezentare a ofertei financiare.
Ofertantul va elabora propunerea financiar , astfel încât s furnizeze toate informa iile necesare
asigur rii corela iei dintre Caietul de Sarcini i Oferta tehnic .
Ofertantul trebuie s in cont c oferta financiar nu trebuie s dep easc valoarea de: 38.000
lei (f r TVA).
Dac oferta economic dep e te aceast sum , oferta va fi considerat NECONFORM i va fi
respins .
6. M SURI DE PROTEC IA MUNCII I IMPACT DE MEDIU
6.1. În general activit ile i livrabilele care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini nu implic
cerin e / m surii speciale de protec ia muncii.
6.2. Pentru materialele livrabile de tip: Bro ur , pliant, map , roll - up, banner etc, se vor utiliza
cu prec dere materiale ecologice, acceptate de mediu.
7. CONDI II DE RECEP IE
Recep ia serviciilor se va face etapizat, pe loturi de livrabile – în concordan cu comenzile
emise de Beneficiar – de c tre o comisie stabilit prin decizie de conduc torul legal al autorit ii
contractante (Beneficiar) i în prezen a reperezentan ilor împuternici i ai executantului.
Documentele (livrabile) pe baza c rora se face recep ia sunt:
- Raport de activitate aferent fiec rei etape i comenzi emise de beneficiar
- Livrabilele corespunz toare: cantitativ i calitativ fiec rei comenzi emis de Beneficiar.
- Proces verbal de predare – primire

-

Proces verbal de recep ie / avizare elaborat de Beneficiar

8. MODALIT

I / CONDI II DE PLAT

Plata se efectueaz în Lei, prin ordin de plat .
Plata se face pe baza urm toarelor documente:
- factura în original emis de ofertant (câ tig tor)
- proces verbal de predare – primire
- proces verbal de recep ie / avizare.
Plata se va efectua pe etape, în conformitate cu comenzile emise de Beneficiar.
Plata facturilor emise pentru etapele comandate, se face în urm toarele condi ii:
- 30 % din valoarea serviciului ofertat i contractat în termen de pân la 10 (zece) zile
calendaristice, de la data emiterii facturii (pentru etapa comandat ).
- 70% din valoarea serviciului ofertat i contractat în termen de 45 (patruzeci i cinci) zile
calendarisitce de la data semn rii procesului verbal de recep ie (pentru etapa comadat ).
9.CRITERIU DE ATRIBUIRE
Stabilirea ofertei câ tig toare se va face pe baza “PRE UL CEL MAI MIC” în condi iile
îndeplinirii în totalitate a cerin elor mai sus men ionate, în prezentul “Caiet de Sarcini”.
Specifica iile tehnice din prezentul “Caiet de Sarcini” vor fi considerate ca minimale. În acest
caz orice ofert prezentat cu caracteristici tehnice inferioare celor prev zute în caietul de
sarcini, sau care nu satisface în totalitate cerin ele caietului de sarcini, va fi declarat ofert
NECONFORM , i va fi respins .
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