Aprobat
Cornu Georgică
Presedinte CCIAT

Nr. 2252 din 18.10.2021

Invitație de participare
În atenția operatorilor economici interesați,
Vă invităm să participați la achiziţia directa conform prevederilor Ordinului Ministerului
Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea de Servicii tipografice,
conform specificatiilor tehnice, pentru Proiectul „FPC-Vest - Formare profesionala in
sprijinul cresterii eficientei angajatilor pe piata muncii in Regiunea Vest”, proiect cofinanțat
de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr.
contract de finanțare POCU/726/6/12/136168 (4912/06.04.2021), AP 6 – Educație si
competențe, OS 6.12 Creșterea participării la programele de formare profesionala continua,
cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40
ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea si certificarea rezultatelor
învățării dobândite în contexte non-formale si informale.
1.Obiectul şi locul de implementare a contractului: prestarea de servicii tipografice
conform specificatiilor tehnice, Cod CPV 79822500-7, 79823000-9, Timisoara, Jud. Timis.
2.Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata: pana în 31.03.2022.
3.Valoarea estimata (Lei fara TVA): total 15.300,00 lei astfel:
Nr.
Crt.

Denumire produs/serviciu/lucrare

1.

Pliant

2.

Brosura
„Sanse
egale
Nediscriminare in cariera ”

3.

Brosura „Educatie permanenta”

si

Cantitate

U.M.

Pret unitar
Lei estimat fara
TVA

6000

buc.

1,00

Total
estimat
lei fara
TVA
6.000,00

1900

buc.

3,00

5.700,00

1200

buc.

3,00

3.600,00

TOTAL lei(fara
TVA)

15.300,00

Ofertele financiare care depasesc valorile estimate per unitate de masura sau per total vor fi
respinse ca inadmisibile.

4.Pentru contractarea serviciilor va fi selectata oferta cu cele mai multe avantaje,
tehnice și financiare, pentru realizarea scopului proiectului..
5.Documente de calificare:
- Declaratie privind respectarea OUG 66/2011 privind conflictul de interese conformFormular nr.1
6.Propunerea tehnica, va fi intocmita in asa fel incat sa asigure posibilitatea verificarii
corespondentei acesteia cu specificatiile tehnice prevazute in descrierea serviciilor
(specificatiile tehnice).
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Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor cu cerinţele solicitate:
- descriere detaliată a serviciilor ce urmeaza a fi prestate;
- termen de prestare si livrare;
- numarul de machete propuse
- alte informaţii considerate semnificative de ofertant pentru evaluarea corespunzătoare a
propunerii tehnice
7.Propunerea financiara se va prezenta prin completarea Formularului 2
si a
centralizatorului de preturi Formularul 3. Preţul ofertat se menţine ferm pe toata perioada de
valabilitate a ofertelor si a derulării contractului.
8. Perioada minima de valabilitate a ofertei: pana la 26.11.2021
9. Termenul de depunere/ transmitere a ofertei: 26.10.2021, ORA 14:00.
Oferta poate fi depusa la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis, Piata
Victoriei nr. 3, Cod postal: 300030, Timisoara, Romania; Oferta se va depune la adresa
achizitorului in plic sigilat ce va fi marcat cu inscriptia: “Oferta pentru prestarea de
Servicii tipografice”- si “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 26.10.2021, ORA 14:00”.
Plicul cu oferta va contine: un exemplar documente original.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: persoana de contact Rafaela Colban,
e-mail: rcolban@cciat.ro; Tel.: 0372-185285.
11.DESCRIEREA SERVICIILOR
(SPECIFICATIILE TEHNICE MINIMALE)
Obiectul contractului reprezinta prestarea de Servicii tipografice conform specificatiilor
tehnice, pentru Proiectul „FPC-Vest - Formare profesionala in sprijinul cresterii eficientei
angajatilor pe piata muncii in Regiunea Vest”, proiect cofinanțat de Fondul Social European
prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finanțare
POCU/726/6/12/136168 (4912/06.04.2021), AP 6 – Educație si competențe, OS 6.12
Creșterea participării la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei
adulți, cu un nivel scăzut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale
defavorizate, inclusiv prin recunoașterea si certificarea rezultatelor învățării dobândite în
contexte non-formale si informale.
Specificatiile tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea
ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens oferta prezentată,
care se abate de la prevederile specificatiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar
numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerinţelor minimale. Ofertarea de servicii cu caracteristici inferioare celor
prevăzute
în
specificatiile
tehnice
atrage inacceptabilitatea
ofertei ca
necorespunzatoare.
Mentiune: Pe parcursul analizării ofertelor, comisia de evaluare are dreptul de a solicita
oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de catre ofertanti.
Cerinta obligatorie : Oferta care nu va cuprinde intreaga cantitate de servicii si nu
respecta cerintele minimale va fi declarata respinsa.
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Analiza ofertelor si elaborarea notei justificative de atribuire:
La baza procesului de evaluare vor sta principiile precizate in Ordinul MFE nr. 1284/2016.
Ca atare, ofertele primite vor fi comparate din punct de vedere al eficacitatii, economicitatii si
eficientei, cat si cele prevazute in cererea de finantare respectiv: nediscriminarea, tratamentul
egal, recunoastere reciproca, transparenta, proportionalitatea, eficienta folosirii fondurilor
publice, asumarea raspunderii, etica în cadrul procesului de achizitii publice.
Beneficiarul va desemna câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje, tehnice și financiare,
pentru realizarea scopului proiectului. Pentru a evalua și compara condițiile tehnice și
financiare ale ofertelor, vor fi folositi urmatorii factori de evaluare:
1. Termenul de prestare si livrare asumat – 30 puncte
Punctajul (30 puncte) pentru factorul de evaluare “Termenul de prestare si livrare asumat” se
acorda astfel:
- Pentru termenul cel mai mic se acorda punctajul maxim si anume 30 puncte
- Pentru celelalte termene de livrare ofertate, punctajul se acorda proportional, astfel:
Ptl(n) = Termenmin/Termen(n) x 30 puncte
Unde
Ptl(n) – Punctajul ofertei pentru factorul de evaluare “Termenul de prestare si livrare
asumat”
Termenmin – Termenul cel mai mic ofertat
Termen(n) – Termenul ofertat pentru care se calculeaza punctajul
2. Numarul de machete propuse – 40 puncte
Punctajul (40 puncte) pentru factorul de evaluare “Numarul de machete propuse” se acorda
astfel:
- Pentru numarul de machete cel mai mare se acorda punctajul maxim si anume 40
puncte
- Pentru celelalte numere de machete ofertate, punctajul se acorda proportional, astfel:
Pm(n) = Nr.m(n)/Nr.mmax x 40 puncte
Unde
Pm(n) – Punctajul ofertei pentru factorul de evaluare “Numarul de machete propuse”
Nr.mmax – Numarul de machete propuse cel mai mare ofertat
Nr.m(n) – Numarul de machete ofertat pentru care se calculeaza punctajul
3. Oferta financiara – 30 puncte
Punctajul (30 puncte) pentru factorul de evaluare “Oferta financiara” se acorda astfel:
- Pentru oferta financiaracea mai mica se acorda punctajul maxim si anume 30 puncte
- Pentru celelalte oferte financiare, punctajul se acorda proportional, astfel:
Pof(n) = OFmin/OF(n) x 30 puncte
Unde
Pof (n) – Punctajul ofertei pentru factorul de evaluare “Oferta financiara”
OFmin – Oferta financiara cea mai mica
OF(n) – Oferta financiara pentru care se calculeaza punctajul
Calculul punctajului de evaluare Punctajul total al unei oferte se obtine prin insumarea
punctajelor obtinute la cei 3 factori de evaluare.
Ținând cont de cele precizate mai sus, Achizitorul își rezervă dreptul de a nu contracta oferta
cu prețul cel mai scazut.
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Condiţii de plată
Decontarea serviciilor se va face în lei, pe baza facturii în original, însoţită de procesul
verbal al recepţiei serviciilor prestate, conform condiţiilor contractuale.
Plata se face in termen de maxim 60 zile de la receptia serviciilor prestate, pe baza facturii
primite de la prestator.
Pentru realizarea plăților se va apela la mecanismul Cererii de plata, in conformitate cu
prevederile OUG nr 40/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, situație în care
termenul de plată va depinde de aprobarea și decontarea cererii de plată.
În cazul în care situația bugetară generală și executarea Contractului de finanțare
POCU/726/6/12/136168 împiedică Autoritatea de Management să vireze în contul
Achizitorului sumele prevăzute ca și rambursări și cereri de plată, părțile sunt de acord ca
termenul de plată a serviciilor să se prelungească până la data soluționării situației,
Prestatorul fiind ținut în continuare de executarea întocmai a obligatiilor prevăzute în
prezentul contract. În această situație, Prestatorul este de acord să renunțe la solicitarea
eventualelor pierderi si beneficii nerealizate aferente perioadei de grație, Achizitorul nefiind
răspunzător pentru plata de penalități.
Preţul ofertat se menţine ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertelor si a derulării
contractului.
RECEPŢIA : Receptia calitativa si cantitativa se va face de catre comisia de receptie a achizitorului
si de catre delegatul imputernicit de ofertant. Daca serviciile nu corespund calitativ sau cantitativ cu
specificatiile tehnice, achizitorul are dreptul sa respinga serviciile iar ofertantul are obligatia să f acă
toate modificările necesare pentru ca serviciile să corespundă specificaţiilor tehnice, cu suportarea
tuturor cheltuielilor aferente.
După soluţionarea eventualelor neconformităţi se va încheia procesul verbal final de recepţie
cantitativă şi calitativă, semnat de reprezentanţii furnizorului şi ai beneficiarului.

Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu
special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie,
sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs şi NU au ca
efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
Aceste specificatii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent»
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Nr.
Crt.

Denumire produs/serviciu/lucrare

Cantitate

Cerinte tehnice minimale

1.

Pliant - prezinta succint programele
derulate in cadrul proiectului, publicul
tinta si datele de contact

6000 buc.

Servicii de realizare
grafica/design/machetare/tiparire/livrare:
Format A4 (210x297mm),
Tipar – 4+4 (policromie fata/verso)
Hartie 130g/mp – DCL (dublu cretat lucios) sau
DCM (dublu cretat mat)
Finisare – 2 biguri
Elemente de identitate vizuala conform
Manualului de identitate vizuală pentru
Instrumentele structurale 2014-2020 în România
Continut material predat de catre beneficiar in
format electronic
Transport asigurat de prestator.

2.

Brosura
„Sanse
egale
si
Nediscriminare in cariera ” - Accesul
nediscriminatoriu la: a) alegerea ori
exercitarea liberă a unei profesii sau
activităţi; b) angajare în toate posturile
sau locurile de muncă vacante şi la
toate nivelurile ierarhiei profesionale;
c) venituri egale pentru munca de
valoare egală; d) informare şi
consiliere profesională, programe de
iniţiere, calificare şi recalificare
profesională; (Legea nr. 202/2002)

1900 buc.

Servicii de realizare
grafica/design/machetare/tiparire/livrare:
Format A5 (148.5x210 mm), 24 pagini, landscape
Tipar – 4+4 (policromie fata/verso)
Interior: Hartie 115g/mp – DCL (dublu cretat
lucios)
Coperta: Carton 170 g/mp - DCL (dublu cretat
lucios)
Finisare – capsare
Elemente de identitate vizuala conform
Manualului de identitate vizuală pentru
Instrumentele structurale 2014-2020 în România
Continut material predat de catre beneficiar in
format electronic
Transport asigurat de prestator.

3.

Brosura „Educatie permanenta” contine informatii detaliate privind
avantajele fiecarui program derulat in
cadrul
proiectului,
precum
si
adresabilita tea acestora (publicul
tinta), astfel incat beneficiarii sa poata
opta pentru cele mai potrivite
programe,
adaptate
propriei
organizatii.

1200 buc.

Servicii de realizare
grafica/design/machetare/tiparire/livrare:
Format A5 (148.5x210 mm), 24 pagini, landscape
Tipar – 4+4 (policromie fata/verso)
Interior: Hartie 115g/mp – DCL (dublu cretat
lucios)
Coperta: Carton 170 g/mp - DCL (dublu cretat
lucios)
Finisare – capsare
Elemente de identitate vizuala conform
Manualului de identitate vizuală pentru
Instrumentele structurale 2014-2020 în România .
Continut material predat de catre beneficiar in
format electronic.
Transport asigurat de prestator.
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Locația si conditiile de prestare:
•
•
•

Produsele vor fi livrate la Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis (CCIAT),
cu sediul în Timișoara, Piata Victoriei, Nr. 3, cod 300030, jud. Timiș.
Transportul se va efectua de catre prestator cu mijloace proprii sau inchiriate pe
cheltuiala acestuia.
Dupa semnarea contractului, in baza transmiterii comenzii de catre Achizitor,
impreuna
cu
continutul
materialelor,
Prestatorul
va
realiza
grafica/design/machetarea materialelor. Dupa aprobarea machetelor grafice ale
materialelor realizate, la acordarea „Bunului de Tipar” de catre Achizitor, Prestatorul
va tipari si livra materialele in cantitatea prevazuta in prezenta procedura respectand
termenul prevazut in oferta Prestatorului.

Intocmit,
Buzatu Daiana
Manager Proiect

Colban Rafaela
Expert Achizitii

Verificat,
Emilia Sirbu
Responsabil Financiar
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Formular 1
DECLARATIE de respectare a OUG 66/2011 privind conflictul de interese
in cadrul achizitiei directe
1. Subsemnatul......................................, în calitate de reprezentant legal al ..................
............................................., care va participa la achizitia directa organizată de CCIAT, în calitate de
achizitor, declar pe propria răspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achiziţie si sub
sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
Ofertantul nu se afla în conflict de interese, conform prevederilor art.14 din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, si anume:
nu există legături de orice natură între subscrisa si structurile de conducere ale Achizitorului
precum si ale parteneriilor acestuia in cadrul proiectului, respectiv SC Art Forest SRL, nu exista
legaturi între subscrisa si membrii comisiei de evaluare : nu sunt angajat al liderului de proiect sau al
parteneriilor acestuia (CCIAT si SC Art Forest SRL), nu am/ nu avem drept membri în cadrul
consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau actionarii ori asociaţii
semnificativi precum si persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul doi inclusiv şi nu se află în relaţii comerciale cu persoane ce
deţin funcţii de decizie în cadrul CCIAT si SC Art Forest SRL.
- nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta procedura de
achizitie: nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun oferta
individuala si o alta oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in
cadrul unei alte oferte.
De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris Achizitorul
de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a
lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G.
nr.66/2011.
2. Subsemnatul / subsemnaţii ............................. reprezentant / reprezentanţi legali al/ai
ofertantului/ subcontractantului ......................................... declar că voi informa imediat
achizitorul dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, declar/declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Data completarii ......................

Operator economic,
.............................
(nume, prenume, semnătura, ştampila)
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Formularul 2
FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea achizitorului 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
prestam___________________________________pentru suma
de_________________________________________________________________lei, la care se
adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ______________________lei.
(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in
termen de maxim __ zile de la solicitarea achizitorului.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pana la data de __________ si
(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. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.

Data _________________ / _____ / _____
_____________________ , (semnătură), in calitate de ____________________ legal
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
_____________________ (denumirea/numele operatorului economic)
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Formular 3
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
CENTRALIZATOR DE PRETURI
pentru servicii

Nr.

Denumire
serviciu/produs/lucrare

Cantitatea

U.M.

Pret unitar
lei fara TVA

Pret total
lei fara
TVA

TVA

Pret total
lei cu
TVA

1
Total servicii tipografice
Total

Data _________________ / _____ / _____
_____________________ , (semnătură), in calitate de ____________________ legal
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
_____________________ (denumirea/numele operatorului economic)
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