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INVITAȚIE

DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE

în cadrul proiectului Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic

Asociația „Centrul de Mediere și Arbitraj Propact” implementează proiectul Cod SIPOCA 269/MySMIS

112412,  proiect  finanțat  în  cadrul  Programului  Operațional  Capacitate  Administrativă,  cofinanțat  de

Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

1. INFORMAȚII GENERALE

             Achizitor:

ASOCIAȚIA "CENTRUL DE MEDIERE ȘI ARBITRAJ PROPACT", persoană juridică de drept privat, cu

sediul in Craiova, str.Calea București, bl. 21 C, sc. 1, etaj 1, ap. 3, jud. Dolj , cod de înregistrare fiscală:

33112612

Persoana de contact: Pădeanu Marin

Telefon: 0746.228.229

E-mail: office@mediereapoliticapublica.ro 

vă invită  să participați  la  achiziția directă având  ca obiect  -  Servicii  dezvoltare  și  producție

materiale informative în cadrul proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”,

Cod SIPOCA 269/MySMIS 112412.

Procedura  de  achiziție  este  în  conformitate  cu  Ordinul  nr.  1284/2016,  privind  aprobarea

procedurii  competitive  aplicabile  solicitanților/beneficiarilor  privați  pentru  atribuirea

contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

           CPV 39294100-0 Produse informative si de promovare

         Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut. Va fi declarată câștigătoare oferta care are
valoarea totală cea mai scăzută.
            Valabilitatea ofertei:  minim 30 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea
ofertelor.

mailto:office@mediereapoliticapublica.ro


Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, 
cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

Cod SIPOCA 269/ Cod MySMIS 112412
Titlul Proiectului: “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”

                2. PREZENTAREA OFERTEI

   Limba de redactare a ofertei – limba română.

                Oferta va fi exprimată în lei fără si cu TVA conform Formular 1 si Formular 2.

                Nu se acceptă oferte alternative, oferta va avea caracter ferm - prețul contractului nu
se modifică.

               Adresa unde se depun ofertele: Craiova, str.Calea București, bl. 21 C, sc. 1, etaj 1, ap. 3,
jud. Dolj sau prin email la office@mediereapoliticapublica.ro 

Data limita pentru depunerea ofertelor:  22.08.2018 ora 24.00

              Ofertele depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus, sau după data și ora
stabilite în acest sens, vor fi respinse.
              Data deschiderii ofertelor: 23.08.2018 ora 14:00

 Descrierea cerințelor minime a produselor ce vor fi achiziționate:

1 2000 x Pliante

policromie fata-verso 

Format A4 împărțit în 3, orizontal

Tip hârtie: lucios, 120g

2 50 x Afișe

Format A3

Tip hârtie: mată, 180 g

3 4 x Roll-up

Dimensiuni: L: 85cm; H: 200cm 

Sistem retractabil de tragere a printului în casetă 

casetă din aluminiu, 

bară metalică din 3 părți interconectate, 

geantă pentru transport 

4 500 x Broșuri bune practici

policromie fata-verso 

Format A5, 8 pagini

Tip hârtie: lucios, 120g

Prestatorul va prezenta înainte de personalizare, mostre sau fotografii ale produselor care vor fi
livrate.
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Beneficiarul va acorda „Bun de Tipar” înainte de producerea materialelor.
Termenul de livrare va fi de maxim 5 zile.

            Documente care trebuie sa însoțească oferta:

Pentru  demonstrarea  capacității  de  exercitare  a  activității  profesionale  ofertanții  vor

depune (în fotocopie certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entității,

cu mențiunea „conform cu originalul”):

a.  Certificat  de înmatriculare  emis  de Oficiul  Registrului  Comerțului  sau  certificat  de

înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial la judecătorie, după caz; 

b.  Declarația  privind neîncadrarea în situațiile  prevăzute la art.  14 din Ordonanța de

urgență a Guvernului  nr.  66/2011 privind prevenirea, constatarea și  sancționarea neregulilor

apărute  în  obținerea  și  utilizarea  fondurilor  europene  și/sau  a  fondurilor  publice  naționale

aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; (Formular 3)

c. Doar pentru operatorul economic a cărei ofertă va fi declarată câștigătoare – certificat

constatator  emis  de  ONRC  din  care  sa  reiasă  autorizarea  activității  de  producție  sau

comercializare  a  produselor  ce  fac  obiectul  prezentei  achizitii  precum și  numele  asociaților,

acționarilor și a administratorilor societatii.

            Plata produselor se va efectua după livrarea și recepția acestora, în termen de 30 de zile
de la data emiterii si inregistrarii  facturii la sediul achizitorului .
Furnizorul  va  emite  factura  după data  de  recepție  a  produselor  care  fac  obiectul  prezentei
achiziții, confirmată prin aprobarea de către achizitor a recepției cantitative și calitativă.

REPREZENTANT LEGAL

PĂDEANU MARIN
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FORMULARUL nr.1

FORMULAR DE OFERTA

Către, 

ASOCIATIA  CENTRUL  DE  MEDIERE  SI  ARBITRAJ  PROPACT,  Craiova,  str. Craiova,  str.Calea
București, bl. 21 C, sc. 1, etaj 1, ap. 3, jud. Dolj

1.Examinând documentația de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ofertantului 
_________________ SRL, mă ofer ca, în conformitate cu prevederile si cerințele cuprinse în
documentația mai sus menționata, să furnizez Produse informative și de promovare - CPV 
39294100-0 pentru suma de .....................................lei,
   (suma în litere si în cifre)

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de_________________________lei.
(suma în litere si în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastra este stabilită castigatoare, să furnizam
produsele conform cerințelor.

I. Pana  la  încheierea  si  semnarea  contractului  aceasta  oferta,  împreuna  cu
comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare,
vor constitui un contract angajant între noi.

Data______/______/______

_____________, în calitate de______________________, legal autorizat să semnez
(semnătură)

oferta pentru și în numele __________________ SRL.
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FORMULARUL nr.2

CENTRALIZATOR PRETURI

Nr.
crt.

Denumire
produs

Cantitate UM Preț
unitar
Lei fara TVA

Preț unitar
Lei 
cu TVA

Preț total
Lei fara
TVA

Preț 
total
Lei cu TVA

1 Pliante 2000 Buc
2 Afișe 50 Buc.
3 Roll-up 4 Buc.
4 Broșuri 

bune 
practici

500 Buc.

Total 

OFERTANTUL

________________SRL

.....................(semnătură)
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                                                                                                                                 FORMULAR 3

OFERTANT 

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

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea

fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi
completările ulterioare

 Subsemnatul  (a),  ..................................................................................,  în  calitate  de
reprezentant  legal  al  ..............................................,  referitor  la  procedura  de  achizitie
directa.................................................................................................................................,  declar  pe
propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în
ipotezele descrise la  art.  14 din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr.  66/2011 privind prevenirea,
constatarea și  sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a
fondurilor  publice  naționale  aferente  acestora,  aprobată  cu  modificări  și  completări  prin  Legea  nr.
142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Totodata declar că am luat cunoștință de prevederile  articolului  57 din Regulamentul
financiar UE nr. 966/2012 precum și prevederile legislației naționale în vigoare.

Subsemnatul(a),  ..................................................................................,  declar  că  voi
informa  imediat  Asociația  Centrul  de  Mediere  și  Arbitraj  Propact  dacă  vor  interveni  modificări  în
prezenta declarație. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare
detaliu și înțeleg că Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj Propact are dreptul de a solicita, în scopul
verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

 Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

 ..................................................................................
 (numele și funcția persoanei autorizate)

..................................................................................
Semnătura persoanei autorizate

A se completa / particulariza
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