Nr. înregistrare: 18/ 18.02.2015

ANUNȚ / INVITAȚIE PARTICIPARE
Asociația CASA PLAI in calitate de beneficiar in cadrul Proiectului Sprijin integrat
Structurilor de Economie Sociala (SISES), ID:143849, co-finanțat prin POSDRU, Cerererea
de propuneri de proiecte nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”, Axa prioritară 6,
„Promovarea economiei sociale”, vă invită să depuneți oferta de preț pentru achizitia
directa de Servicii de consultanta juridică - CPV: 79111000-5

Beneficiar
Titlul proiectului POSDRU
ID Proiect POSDRU
Linia de finantare

Denumirea contractului de achizitie:
Obiectul contractului de achizitie:

Cod CPV:
Valoare estimata (fără TVA)
Termen limita de depunere oferte,
data/ora
Adresa unde se depun ofertele

Criteriul de stabilire a ofertei castigătoare
Locul şi modul de obţinere a
documentaţiei de atribuire
Informaţii suplimentare

Asociația CASA PLAI
Sprijin integrat Structurilor de Economie Sociala
(SISES)
143849
Cerererea de propuneri de proiecte nr. 168
„Dezvoltareaeconomiei sociale”, Axa prioritară 6,
„Promovarea economiei sociale”
Servicii de consultanta juridică
juridică
pentru
1.Consultanță
pregătirea
contractelor de achiziționare bunuri, servicii,
lucrări, precum și pentru
2. Consultanță juridical pentru pregătirea
documentelor necesare achizițiilor publice
prevăzute în Planul Anual de achiziții, potrivit
proiectului,
79111000-5
1) 2.016 lei
2) 2.016 lei
20.02.2015 ora 16.00
Timișoara, Spl. Nicolae Titulescu, nr. 9, jud. Timiș
sau email: andreea.iager@plai.ro
Cel mai mic pret
Documentația este disponibilă adresa de mail:
andreea.iager@plai.ro
Persoană de contact: dna. Andreea Iager-Tako
e-mail : andreea.iager@plai.ro, tel.0741976947

DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATIILE TEHNICE MINIMALE)
Servicii de consultanță juridică
Nr.
crt.

ACTIVITATE/GAMA

1.

Consultanța pt. pregatirea documentelor necesare
achizitiilor din proiect

MENTIUNI

Consultanță juridică pentru pregătirea documentelor
necesare achizițiilor prevăzute prin Planul Anual de
achiziții,prevăzut în cadrul proiectului, parte integrantă a
prezentului contract.

Furnizare modele

Furnizorul va pregăti documentația necesară,
corespunzătoare achiziției directe, în conformitate cu
Ordinului 1191 din 19 noiembrie 2014

Întocmire documentație

Furnizorul va desemna o persoană care va verifica
conformitatea documentelor participanților în procesul de
achiziție și respectarea criterilor stabilite;
Furnizorul va desemna o persoană care va participa la
procesul de selecție a ofertei câștigătoare precum și la
recepția bunurilor sau servicilor
2.

Consultanta pentru pregatirea contractelor
Consultanță juridică pentru pregătirea contractelor de
achiziționare bunuri și servicii în conformitate cu Planul
Anual de achiziții prevăzut în cadrul proiectului, parte
integrantă a prezentului contract

- Furnizare modele
- Supraveghere derulare
contracte
- Întocmire contracte servicii,
bunuri, lucrări,

Cadrul legislativ aplicabil pentru realizarea achizitiilor in cadrul proiectului
- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata
cu modificari si completari ulterioare
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si
sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a
fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari
ulterioare;
- ORDIN Nr. 1191 din 19 noiembrie 2014.
Documente de calificare obligatorii:
 copie CIF, copie decizie de înființare cabinet de avocatură.
 Formular privind oferta ,
 Contract achizitie.
Durata contractelor: începând cu data semnării contratactului pana la data de
30.04.2015

Plata serviciilor: Decontarea serviciilor se va face în lei, pe baza facturii în original, însoţită
de procesul verbal de recepţiei a serviciilor prestate, conform condiţiilor contractuale într-o
singură tranșă, în termen de 60 zile de la emiterea facturii.
Receptia : Receptia serviciilor se va face la sediul beneficiarului in prezenta unei comisii de
receptie si a ofertantului.

Întocmit,
Norbert Tako
Vizat,
Andreea Iager - Tako

Formular 1

FORMULAR DE OFERTĂ

Către...

1. Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,
reprezentanţi ai ofertantului ........................................................................................../
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi
cerinţele cuprinse în documentaţia menţionată mai sus, să furnizăm
.............................................../
(denumirea
serviciilor),
la
un
tarif
de......................................(.suma în
litere şi cifre) lei,
reprezentând
......................................................................./ (suma în litere si cifre) euro, la care se
adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ...................................../ (suma în
litere şi cifre) lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile în conformitate cu graficul de timp stabilit în contract.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de
...................................../ (durata în litere şi în cifre) zile, respectiv până la data de
.........../(ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data ......./......./.......

............................ în calitate de...........................……...., legal autorizat să semnez oferta
(semnătura)
pentru şi în numele..................................................
(denumirea/numele ofertantului)

Formular 2

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, …………………………………..reprezentant împuternicit al
(denumirea
/
numele
şi
sediul/adresa
operatorului
economic),
...................................
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută
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, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 337/2006, 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.
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.

Data completării:

(semnătură autorizată)

