FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri
integrate
Titlul proiectului: Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede
Cod SMIS 2014+ 102081

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU DEPĂRĂȚEANU”, cu
sediul în str. Roșiorii de Vede, nr. 126, Roșiorii de Vede, județul Teleorman, cod fiscal
18995030, vă invită să participați la achiziția organizată în baza Procedurii simplificate proprii,
Ed. I/2017 (Anexa nr. 2 la Legea 98/2016 privind achizițiile publice) a următoarelor servicii:
-

cod CPV 55243000-5 – Servicii de tabere de copii

-

cod CPV 63510000-7 - Servicii de agenții de turism și servicii conexe - excursii
Titlul proiectului: „Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii
de Vede”
Cod SMIS 2014+ 102081

CONŢINUT DOCUMENTAŢIE:
I.
II.
III.
IV.
V.

SECŢIUNEA I – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
SECŢIUNEA II – CAIET DE SARCINI
SECŢIUNEA III –MODEL ACORD-CADRU/CONTRACT SUBSECVENT
SECŢIUNEA IV – MODELE DE FORMULARE
SECŢIUNEA IV - ANEXE
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SECŢIUNEA I
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire : ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU DEPĂRĂȚEANU”
Adresa: Strada Dunării, nr. 126, Roșiorii de Vede
Localitate: ROȘIORII DE VEDE

Cod postal: 145100

Punct(e) de contact: În atenţia :

Telefon: +40247466924

Ţara: România

Compartimentului Contabilitate

Email:
Fax:
+40 247466924
scoala_al_deparateanu@yahoo.com
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.scoalaalexandrudeparateanu.ro
Adresa de internet la care se poate accesa documentatia de atribuire: www.scoalaalexandrudeparateanu.ro (proiecte –
Achizitii publice):
a)

fișa de date;

b)

caiet de sarcini;

c)

model de acord-cadru/contracte subsecvente (clauze generale);

d)

modele de formulare;

Termenul limită de transmitere/depunere a ofertelor: 23.08.2018, ora: 12:00.
Oferta, acceptarea, precum şi revocarea produc efecte numai în momentul în care ajung la destinatar, astfel încât în cazul
transmiterii prim poștă/curierat, ofertantul se asigură că data primirii se încadrează în interiorul termenului-limita stabilit de
către autoritatea contractantă şi îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţă majoră sau cazul fortuit.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
Termenul-limită până la care se pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire : 17.08.2018, ora 14.00.
Modul de transmitere a solicitărilor de clarificări: e-mail scoala_al_deparateanu@yahoo.com , ţel. 0247466924
Răspunsurile se transmit operatorilor economici prin e-mail, în cel mult, 2 zile de la primirea solicitării + se publică pe
pagina de internet a autorității contractante, la adresa: www.scoalaalexandrudeparateanu.ro (proiecte – Achiziţii publice):
În cazul solicitărilor de clarificări transmise după această dată, se va putea răspunde în măsura în care:
a)

perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia înainte de data-limită
de depunere a ofertelor;

b)

răspunsul nu modifică informaţiile deja publicate, nu afectează modul de elaborare a ofertei și nici nu devine necesară
publicarea unei erate.

Data, ora și locul deschiderii ofertelor: sediul ȘCOLII GIMNAZIALE “ALEXANDRU DEPĂRĂȚEANU” din str.
Dunării, nr. 126, Roșiorii de Vede, judetul Teleorman – Secretariat, data: 23.08.2018, ora 14:00.
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Orice operator economic are dreptul de depune oferta și de a participa personal/prin reprezentant împuternicit, la ședința
de deschidere a ofertelor.

Data estimată:

Nr.
crt.

Calendarul estimativ de aplicare a procedurii:

1.

2.

Publicarea anunțului de participare simplificat + publicarea documentației de
atribuire pe site-ul autorității contractante, la adresa
www.scoalaalexandrudeparateanu.ro, publicarea invitației de participare pe
site-ul beneficiarului www.romfra.ro și, opțional, publicarea anunțului de
participare simplificat în catalogul electronic de la adresa: www.e-licitatie.ro
(Publicitate – Anunțuri)
Primirea de clarificări privind documentația de atribuire

3.

Răspunsuri la solicitările transmise

4.

Termenul-limită de transmitere/primire a ofertelor

23.08.2018, ora: 12:00

5.

Deschiderea ofertelor și întocmirea procesului-verbal al ședinței de deschidere

23.08.2018, ora: 14:00

6.

Verificarea ofertelor și întocmirea de procese-verbale intermediare; stabilirea

10.08.2018

17.08.2018, ora 14.00
17-20.08.2018

clarificărilor, a completărilor formale/de confirmare a documentelor care

23-24.08.2018

însoțesc oferta, precum și primirea răspunsurilor la acestea
7.

Stabilirea ofertelor inacceptabile și neconforme; stabilirea ofertelor admisibile;
stabilirea ofertei/ofertelor câștigătoare sau anularea procedurii

24.08.2018

8.

Intocmirea Raportului procedurii de atribuire

24.08.2018

9.

Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire

24.08.2018

10. Termen de depunere a contestațiilor

27.08.2018 ora 12.00

11. Rezolvarea contestațiilor

28.08.2018

12. Anunțarea rezultatelor finale

28.08.2018

13. Semnarea acordurilor-cadru, atribuirea primelor contracte subsecvente și

29.08.2018

publicarea anunțului de atribuire

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE
PRINCIPALE)
□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv

□ Servicii publice generale

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

□ Apărare

□ Agenţie/birou naţional sau federal

□ Ordine şi siguranţă publică

□ Colectivitate teritorială

□ Mediu

□ Agenţie/birou regional sau local

□ Afaceri economice şi financiare

□ Organism de drept public

□ Sănătate

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană

□ Construcţii şi amenajări teritoriale
□ Protecţie socială
□ Recreere, cultură şi religie

X Altele

X Educaţie
□ Altele
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Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante

da □ nu X

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată acordului-cadru de autoritatea contractantă/entitatea contractantă
Servicii organizare tabere; Servicii organizare excursii
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
a) Lucrări

□

B) Produse

□

c) Servicii

X

Executare

□

Cumpărare

□

Categoria serviciilor:

nr. □□

Proiectare şi executare

□

Leasing

□

(Pentru categoriile de servicii 1-27,

Executarea, prin orice

□

Închiriere

□

consultati anexa II aa Directivei

mijloace, a unei lucrări,

Închiriere cu opţiune de

□

2004/18/CE).

conform cerinţelor

cumpărare

specificate de autoritatea

O combinaţie între acestea

□

contractantă
Locul principal de prestare:
Roșiorii de Vede, jud. Teleorman
II.1.3) Procedura implică
Un contract de achiziţii publice

□

Încheierea unui acord-cadru

X

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz)
Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici

□

Acord-cadru cu un singur operator economic

X

Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim □□□ de
participanţi la acordul-cadru preconizat
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului
cadru
da □ nu X
(A se vedea proiectul de acord-cadru si contract subsecvent)
Durata acordului-cadru: Durata în ani: 2 ani sau în luni: 15

Estimarea valorii totale a achizitiei:
LOT 1
1.

Contractul subsecvent 1 pentru anul 2018
-servicii de organizare tabere – 55243000-5 : 33.000,00 lei;

2.

Contractul subsecvent 1 pentru anul 2019
-servicii de organizare tabere – 55243000-5 : 33.000,00 lei;

3.

Contractul subsecvent 1 pentru anul 2020
-servicii de organizare tabere – 55243000-5 : 33.000,00 lei;
Total valoare estimată LOT 1: 99.000, 00 lei fără TVA
4

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri
integrate
Titlul proiectului: Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede
Cod SMIS 2014+ 102081

LOT 2
1.

Contractul subsecvent 1 pentru excursia 1 (2018)
-servicii de organizare excursii – 63510000-7: 13.333,45 lei;

2.

Contractul subsecvent 1 pentru excursia 2 (2019)
-servicii de organizare excursii – 63510000-7: 13.333,45 lei;

3.

Contractul subsecvent 1 pentru excursia 3 (2019)
-servicii de organizare excursii – 63510000-7: 10.000,10 lei;
Total valoare estimată LOT 2: 36.667, 00 lei fara TVA

Total valoare estimată : 135.667,00 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
Autoritatea contractanta doreste achizitionarea de SERVICII necesare pentru derularea proiectului “Un viitor mai bun
prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 “Incluziunea socială și combaterea sărăciei”; obiectiv specific 4.2
“Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin
implementarea de măsuri integrate”, Cod SMIS 2014+ 102081
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
Obiect principal

- cod CPV 55243000-5 – Servicii de tabere de copii
- cod CPV 63510000-7 - Servicii de agentii de turism si
servicii conexe

Impartire pe loturi da X nu □
Ofertele pot fi depuse :
Pe un singur lot

Pe ambele loturi

□

X

Oferte alternative
da □ nu X

II.2) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI
II.2.1. Ajustarea preţului contractului

da □ nu X

Prețurile-unitare ofertate sunt ferme și nu se ajustează.

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate
III.1.1.a) Garanție de participare

da□ nu X

III.1.1.b) Garanție de bună execuție

da x nu □

Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de achiziție este de 5 % din valoarea contractului fără TVA.
Constituirea acesteia se poate face în conformitate cu prevederile art. 90 din HG nr. 925/2006.
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III.1.2) Sursa de finantare:
Proiect având finanţare cu fonduri externe nerambursabile postaderare Fondul Social European, fonduri alocate prin
bugetul de stat anual. Proiect “Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede”, cofinantat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 “Incluziunea socială și
combaterea sărăciei”; obiectiv specific 4.2 “Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială
din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate”, Cod SMIS 2014+ 102081
III.1.3) Ajustarea preţului contractului

da □ nu X

III.1.4) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul/contractele
subsecvente
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant individual
Operatorii economici pot să invoce susținerea unui/unor terț/terți susținători pentru maximum 50% din cerința solicitată
pentru experiența similară.
III.1.5) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale

da □ nu x

III.1.6) Legislația aplicabilă
a) Procedura simplificată proprie, conform legii. 98/2016;
b) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (denumită în continuare, generic, “Lege”)
b) Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
c) Alte acte normative specifice (a se vedea: http://anap.gov.ro/web).

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul
comerţului sau al profesiei
III.2.1.a) Situaţia personală a ofertantului:
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor
Sub sancţiunea excluderii din procedură, ofertantul şi membrii organului de administrare/de conducere/de
supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat nu trebuie să se
afle în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 176 din Lege.
Conform art. 47 din HG nr. 395/2016, sub sancţiunea excluderii din procedură şi fără a afecta posibilitatea operatorilor
economici de a depune ofertă pe ambele loturi, ofertantul nu are dreptul că în cadrul aceleiaşi proceduri:
a) să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a
tuturor ofertelor în cauză;
b) să depună oferta individuală/comună şi să fie nominalizat că subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub
sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertat asociat.
Autoritatea contractantă va anexa din oficiu, la oferta, pentru fiecare operator economic, certificatul constatator emis de
Oficiul Registrului Comerţului, în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare.
DECLARAŢIE privind
neîncadrarea în prevederile
art.164 din Lege
DECLARAŢIE privind
neîncadrarea în prevederile
art.165 din Lege
DECLARAŢIE privind
neîncadrarea în prevederile
art.167 din Lege

Declaratie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul
legal/persoana împuternicită privind îndeplinirea acestei
condiții (Formularul nr. 1)
Declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul
legal/persoana împuternicită privind îndeplinirea acestei
condiții (Formularul nr. 2)
Declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul
legal/persoana imputernicită privind îndeplinirea acestei
condiții (Formularul nr. 3)
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Sub sancţiunea excluderii din procedură, ofertantul, şi membrii organului de administrare/de conducere/de
supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/terţului
susţinător/subcontractantului nu trebuie să se afle în vreuna dintre situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese,
prevăzute în art. 60 din Legea nr. 98/2016;
• Persoanele din cadrul autorităţii contractante care deţin funcţii de decizie:
Popescu Cristian – Reprezentant legal/Coordoantor proiect școală P3
Declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul
DECLARAŢIE privind
legal/persoana imputernicită privind îndeplinirea acestei
neîncadrarea în situatiile
condiții (Formularul nr. 4)
potential generatoare de conflict
de interese, prevazute la art. 60
din Legea nr. 98/2016
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Operatorii economici trebuie să aibă capacitatea profesională de a realiza activitățile care reprezintă obiectul contractului.
DECLARAŢIE privind capacitatea de
exercitare a activităţii profesionale

Declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul
legal/persoana imputernicită privind îndeplinirea acestei
condiții imputernicita privind indeplinirea acestei conditii
(Formularul nr. 5)

III.2.2) Capacitatea tehnică și/sau profesională
Operatorii economici vor transmite/depune cel puţin 1 sau

Declarație pe propria răspundere, semnată de

mai multe contracte care să ateste faptul că în ultimii 3 ani

reprezentantul legal/persoana împuternicită privind

au prestat servicii similare obiectului contractului (tabere

îndeplinirea acestei condiții (Formularul nr. 6 + anexa

şi/sau excursii, sejururi turistice sau similar) cu o valoare

formular);

cumulată de minim 30.000,00 lei fără TVA.

Suplimentar, se pot transmite/depune: copii ale

Pentru calculul experienţei similare, exprimată în altă
monedă decât lei, se va folosi cursul mediu anual lei/valută
comunicat de Banca Naţională a României
.

contractelor, certificatelor constatatoare de buna-executie,
recomandări de la beneficiari, orice alte înscrisuri care
atestă prestarea de servicii similare, provenite de la
beneficiari publici şi/sau privați, din ultimii 3 ani (prin
raportare la data-limită de transmitere/ depunere a ofertei).

III.3) ALTE INFORMAȚII SOLICITATE
III.3.1) Alte informații

Declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul

III.3.1.a) Însuşirea clauzelor contractuale obligatorii

legal/persoana imputernicită privind îndeplinirea acestei
condiții (Formularul nr. 7).

III.3.1.b) Obligațiile din domeniile mediului, social și al

Declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul

relațiilor de muncă

legal/persoana împuternicită prin care ofertantul declară ca

Informații detaliate privind reglementările în domeniul

la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile iî domeniul

mediului se obțin de la Ministerul Mediului

mediului, social și al relațiilor de muncă (Formularul nr. 8,

(www.mmediu.ro), iar pentru reglementările în domeniul

inclusiv de către subcontractanții propusi).

social și relațiilor de muncă de la Ministerul Muncii
(www.mmuncii.ro).
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SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire

Offline X

Online

□
IV.1.1.b) Tipul procedurii
Procedură simplificată proprie

IV.2) CRITERIUL DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criteriul de atribuire
X Preţul cel mai scãzut

IV.3. OFERTA. PREZENTAREA OFERTEI
La întocmirea ofertelor, operatorii economici au obligaţia să respecte toate instrucţiunile menţionate în Fişa de date a
achiziţiei, toate specificaţiile prezentate în Caietul de Sarcini, precum şiş a completeze toate formularele cuprinse în
Documentaţia de atribuire.
Formularele prezentate sunt modele orientative, ofertantul nefiind descalificat dacă forma documentului de calificare
solicitat nu corespunde structurii de prezentare a informaţiilor din prezenţa documentaţie de atribuire.
Formularele şi declaraţiile prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire vor fi completate în mod corespunzător şi semnate
de reprezentatul legal sau de către persoană împuternicită expres de către acesta prin împuternicire specială, menţionându-se
în clar numele şi prenumele persoanei care semnează orice document depus/transmis de către operatorul economic.
Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusive pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea
participării la procedură.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nicio
răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusive a
ofertantului sub acest aspect.
Oferta nu va conţine rânduri înserate, sublinieri, ştersături sau cuvinte scrise peste scrisul iniţial şi are caracter obligatoriu,
din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate, stabilită de către autoritatea contractantă.
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita documente edificatoare care probează/confirma îndeplinirea cerinţelor de
calificare, clarificări şi, după caz, completări formale ale declaraţiilor prezentate de ofertanţi, pentru demonstrarea
îndeplinirii cerinţelor stabilite prin criteriile de calificare sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate
prin Caietul de sarcini.
IV.3.1) Limba în care poate fi redactată oferta
Limba română
IV.3.2) Moneda în care se transmite oferta financiară
Lei
IV.3.3) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertanţii vor prezenta Propunerea tehnică, astfel încât aceasta să răspundă în totalitate cerinţelor din Caietul de sarcini .
Elementele propunerii tehnice vor fi prezentate detaliat şi complet în corelaţie cu prevederile caietului de sarcini (pentru
ambele loturi ofertate).
Ofertele care nu respecta cerinţele minime solicitate prin caietul de sarcini vor fi declarate neconforme. Nu se solicita şi nu
se acceptă oferte alternative (care propun soluţii diferite, într-o măsură mai mare sau mai mică).
Propunerea tehnică va cuprinde menţionarea locaţiilor propuse/din care se poate alege pentru tabere şi pentru
excursii, cu respectarea specificațiilor din cuprinsul Caietului de sarcini.
IV.3.4) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA (cu maxim 2 zecimale), iar preţul total va fi calculat prin utilizarea
tabelului de calcul din cuprinsul Formularului 10. Propunerea financiară va cuprinde, obligatoriu şi preţurile unitare
(defalcate), în lei fără TVA.
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Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut:
a)

în cazul în care două sau mai multe oferte au preţuri egale şi sunt situate pe primul loc, se va solicita ofertanţilor
o nouă ofertă financiară, câştigătoare fiind ofertă cu preţul cel mai scăzut;

în cazul în care două sau mai multe oferte au preţuri egale şi sunt situate pe locurile 2, 3, se va solicita
ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar preţul poate fi îmbunătăţit până la nivelul preţului ofertat de
ofertantul clasat pe locul imediat anterior.
În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi prestat, autoritatea
b)

coontractanta are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a ofertei, detalii şi
precizări pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum şi de a verifica răspunsurile care justifica preţul
respective. Autoritatea contractantă respinge oferta dacă dovezile furnizate nu justfica în mod corespunzător nivelul scăzut
al preţului.
Prezentarea unei oferte financiare care depăşeşte valoarea estimate menţionată în prezenţa documentaţie de atribuire, va
conduce la calificarea acesteia ca inacceptabilă.
IV.3.5) Cuprinsul ofertei, transmiterea și depunerea ofertei, modificarea/retragerea ofertei
IV.3.6. a) Cuprinsul ofertei
Oferta va cuprinde:
1.

Documentele de calificare (Formularele 1-6);

2.

Declarație privind însușirea clauzelor contractuale obligatorii (Formularul nr. 7);

3.

Declarație prin care ofertantul declară ca la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile din domeniul mediului,
social și al relațiilor de muncă (Formularul nr. 8);

4.

Propunerea Tehnică (Formularul nr. 9);

5.

Propunerea Financiară (Formularul nr. 10);

6.

Fișa de date privind informațiile generale ale societății (Formularul nr. 11);

7.

Imputernicire din partea reprezentantului legal al societății (dacă este cazul). Imputernicirea va fi insoțită de o
copie după actul de identitate al persoanei imputernicite.

8.

Ofertanții au obligația de a numerota paginile ofertei și de a prezenta un opis al documentelor depuse.

IV.3.6. b) Transmiterea/depunerea ofertei
Ofertele:
a)

pot fi transmise prin poștă/curierat:

b)

pot fi depuse la sediul ȘCOLII GIMNAZIALE “ALEXANDRU DEPĂRĂȚEANU” Roșiorii de Vede, str.
Dunării, nr. 126, jud. Teleorman.

Ofertantul are obligația de a transmite/depune oferta la adresa și până la data și ora-limita precizată.
Oferta, acceptarea, precum și revocarea produc efecte numai din momentul în care ajung la destinatar, astfel încât în cazul
transmiterii prin poștă/curierat, ofertantul se asigură ca data primirii se încadrează în interiorul termenului-limita stabilit de
către autoritatea contractantă și își asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră sau cazul fortuit.
Ofertă care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită de către autoritatea contractantă sau după data-limita
pentru depunere/transmitere va fi respinsă, urmând a se returna nedeschisa.
Plicul/coletul exterior va fi înscripționat cu:
a)

adresa Școlii Gimnaziale ,,ALEXANDRU DEPĂRĂȚEANU’’, menţiunea privind denumirea achiziţiei, precum
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şi A nu se deschide până la data de deschidere a ofertelor....................., oră...............;
b)

adresa şi denumirea ofertantului (pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă).

IV.3.6. c) Modificarea/retragerea ofertei
Ofertantul are dreptul de a-şi modifica/retrage oferta numai înainte de data-limită stabilită pentru depunere şi numai printr-o
solicitare scrisă în acest sens. Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage/modifica oferta după expirarea datei-limita stabilite,
sub sancţiunea excluderii din procedură. Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe
toată perioada de valabilitate stabilită de către autotitatea contractantă.
VI.4) CĂI DE ATAC
VI.4.1) In condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Elaborat,
Sindie Ileana – asistent manager
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