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CAIET DE SARCINI

I

4

privind achizi(ia serviciilor

de informare si publicitate pentru obiectivu lde
investitii aferent contractului de finantare "CreEterea eficien{ei energetice a
clidirilor publice din oraqul Iernut, Primaria, str.l Decembrie 1918, nr. 9A,
Iernut" cod SMIS 117615

1. Informalii generale

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentafia de atribruire pentru incheierea
contractului qi constituie ansamblul cerinlelor minime qi obligatorii pe baza clrora operatorii
economici iqi vor elabora oferta.
Autoritatea contractant6 considerd cd prezentul caiet de sarcini oferi info,rmalii detaliate privind
serviciile ce se doresc a fi achizi{ionate, respectiv servicii de informare gi publicitate in cadrul
proiectului "Creqterea eficienfei energetice a clIdirilor publice din oraqul Iernut, Primaria, str.1
Decembrie 1918, nr.9 A, Iernut", finanlat prin Programului Operafiona.l Regional 2014-2020,
Axa prioritafi,3 - Sprijinireatranzifiei catre o economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea
de investilii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utiliz6rii
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusive in r;l6dirile publice, gi in
sectorul locuintelor, Opera{iunea B - Cl6diri publice.

Cerinlele specificate in prezentul caiet de sarcini vor 1l considerate ca fiind cerinle minime. in
acest sens orice ofertl prezentatd,, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luat[
in considerare numai in mlsura in care propunerea tehnicl presupuner asigurarea unui nivel
calitativ superior cerintelor minime obligatorii din Caietul de sarcini.

Serviciile respective materialele de informare si publicitate ale proiectului vor fi realizate
obligatoriu respectand Manualul de Identitate VizualS pentru Programr"rl Operational Regional
2014-2020 - varianta actualizata (sursa: http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare).

1,2 Date generale

1.2.1 Denumirea serviciilor achizi(ionate
Servicii de informare qi publicitate pentru proiectul "Cregterea eficien{ei energetice a cladirilor
publice din oraqul Iernut, Primaria, str.l Decembrie 1918, nr.9,A, Iernut", cod CPV 7934|000-6
- Servicii de publicitate
Obiectul achizi{iei: achiziSia de servicii de informare Ei publicitate in conformitate cu contractul
de finantare nr.3209101.10.2018 incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice -Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru si UAT Oras Iernut - cod SMIS I I 7615 si
in respect cu Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional 2014-2020
( sursa : http ://www. fonduri -ue. ro/transparenta/comu n i care ).

Procedura de licita{ie:

Jindnd seama de prevederile art.7, alin.S din legia nr.9812016
procedura de atribuire a acestui contract este achizilie directi.

privind achiziliile publice,

1.2.2 Contractor
Se va desemna

in urma procedurii.

1.2.3 Durata de realizare a

obiectivului

Perioada de prestare a serviciilor de informare qi publicitate va fi pe parcursul perioadei de
implementare a proiectului "Cregterea eficienlei energetice a cladirilor publice din ora;ul Iemut,
Primaria, str.l Decembrie 1918, nr.9A, Iernut", respectiv noiembrie 2018 - decembrie 2020
conform contractului de finantare nr.3209101.10.2018, cod SMIS ll7615, la care se adauga inca
trei luni, rezultand o perioada totala de 28 de luni.
1.

2.4 Autoritateo controctantd

UAT orag Iernut, str. I Decembrie 1918, nr.9, Iernut.
1.3 Necesitotea

achiziliondrii serviciilor

core

fac obiectul acestui contract

Inbaza contractului de finantarenr.3209/01.10.2018, cod SMIS 117615, autoritatea contractantl
si-a asumat achizitionarea de servicii de informare gi publicitate in cadrul proiectului "Cregterea
eficienlei energetice a clddirilor publice din oragul Iernut, Primaria, str.l Decembrie 1918, nr.9A,
Iemut", finanfat prin Programului Operafional Regional2014-2020, Axa prioritard 3- Sprijinirea

tranzi\iei catre o economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de investilii 3.1 Sprijinirea
eficienfei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizlrii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusive in cladirile publice, gi in sectorul locuintelor,
Operafiunea B - Clddiri publice.
Autoritatea contractantl are obligafia si asigure o vizibilitate potrivit6 gi o promovare adecvatl a
proiectului prin intermediul acfiunilor de informare gi publicitate in conformitate cu prevederile
Manualului de Identitate Vizuald pentru Programul Opera{ional Regional 2014-2020.
2.

Informa(ii despre proiect

2.1 Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il constituie reducerea consumului anual specific de caldura a
cladirii reabilitate termic care gazduieste Primaria orasului Iernut.

2.2 Obiectivele speciJice

o
o

.

-Reducerea consumului anual de energie primara cu 68.24%o fata de consumul initial,
-Reducerea consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu
elfect de sera prin utilizarea surselor regenerabile de energie (centrala pe biomasa )

-Aspect urbanistic imbunatatit pentru

o

cladire situata

in

centurul administrativ al

Orasului Iernut.
3. Descrierea serviciilor
3.

1 Obiectul contractului:

Obiectul contractului il reprezinta achizifia serviciilor de informare qi publicitate in vederea
promovirii proiectului "Creqterea eficientei energetice a cladirilor publice din oraqul Iemut,
Primaria, str.l Decembrie 1918, nr.9A, Iernut". Publicitatea proiectului se va realiza prin
intermediul mijloacelor obligatorii din cadrul Manualului de Identitate Vizuald pentru Programul
Operalional Regional 2014-2020 varianta actualizata (sursa: http://www.fonduriue.ro/transparenta/comunicare ).

Lista activitalilor/ materialelor/prestarilor de informare gi publicitate cie vor fi derulate pentru
indeplinirea contractului de servicii de informare si publicitate de catre prestator este:

o

o

Anunl in presd./ comunicat in presd( I anunt postat minim 3 zile consecutive) indiferent
sub ce forml vor fi acestea - anunt publicitar/gtire/comunicat de pres6 privind inceperea
activit6tilor- privind proiectul "Creqterea elicienlei energetice a cladirilor publice din
oraqul Iernut, Primaria, str.l Decembrie 1918, nr.9A, Iernut".
Anunt in presd/ comunicat tn presd( I anunt postat minim 3 zile consecutive) indiferent
sub ce formi vor fi acestea - anun{ publicitar/gtire/comunicat de presd privin d finalizarea
activitdlilor, cu mentionarea rezultatelor - la flnalul implementdrii proiectului "Creqterea
eficienfei energetice a cladirilor publice din oragul Iernut, Primaria, str.l Decembrie
1918, nr.9A, Iernut",

. Alis ( I
o

buc. A2) la locatia obiectivului proiectului "Creqterea eficienfei energetice a
cladirilor publice din oragul Iernut, Primaria , str.l Decembrie 1918, nr.9A, Iernut",
Placo permonenta( I buc 80cmx50cm/ la locatia obiectivului proiectului "Cregterea
eficientei energetice a cladirilor publice din oraqul lernut, Primaria, str.I Decembrie

nr.9A, Iernut", la finalizarea proiectului.
Aulocolante ( l0 buc, l00mmxl00mm) pentru mijloacele fixe achizitionate in cadrul
proiectului "Cregterea eficienlei energetice a cladirilor publice din oragul Iernut, Primaria
, str.l Decembrie 1918, nr.9A; Iernut",
Materiale promotionale: memory stick aSB 16 GB (25 buc), agenda A4 saptamanala
cu coperti buretate(l00 buc) si pixuri( 100 buc) , in cadrul proiectului "Cregterea
eficientei energetice a cladirilor publice din oragul Iernut, Primaria, str.1 Decembrie
1918, nr.9A, Iernut",
I 9 I 8,

o
o

Aceste materiale vor
maijos.

fi intocmite respectand specificatiile tehnice si toate detaliile

mentionate

3.2. Masuri de informare si publicitate

Normele legislative care definesc mdsurile de infbrmare Ei publicitate privind operafiunile
finan{ate din instrumente structural gi pe baza cdrora se desfEsoard activitatea de informare si
publicitate in cadrul proiectului sunt cuprinse in urmrtoarele documente:

o

Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 al Parlamentului European gi al Consiliului din l7
decembrie 2013 de stabilire a unor dispozilii comune privind Fondul european de
dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurald gi Fondul european pentru pescuit qi afaceri maritime,
precum qi de stabilire a unor dispozifii generale privind Fondul european de dezvoltare
regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune qi Fondul european pentru pescuit
qi afaceri maritime qi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,
precum si cu prevederile.

o

Regulamentului (UE) nr.l30ll20l3 Al Parlamentului European si al Consiliului din l7
decembrie 2013, privind Fondul European de dezvoltare regionala si dispozitiile specific
aplicabile obiectivului referitor al investitiilor pentru crestere economica si locuri de
munca si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.l080/2006.
Regulamentului (UE) nr.82 ll20l4 al Comisiei din 280iuli e 2014,, de stabilire a normelor

o

de aplicare a Regulamentului (UE) nr130312013 al Parlame:ntului European si al
Consiliului in cee ace priveste modalitatile detaliate de transfer si de gestionare a
contributiilor progalor, raportare cu privier la instrumentele financiare , caracteristicile
tehnice ale masurilor de informare si de comunicare pentru rcperatiunile, precum si
sistemul pentru inregistrarea si stocarea datelor.

Publicitatea proiectului se va realiza prin intermediul mijloacelor obligatorii din cadrul
Manualului de ldentitate Vizuald pentru Programul Operational Regional 2014-2020 varianta actualizata ( sursa: http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare ).

3.

3 Resp

o

ns a b i lit d1i le

prest ator ul ui

Pe toatd perioada de derulare a contractului, prestatorului de servicii va respecta urmitoarele
principii profesionale gi de performan!6:
va demonstra beneficiarului c6 define competenfe profesionale gi legale asumdrii calitafli
de prestator al serviciilor contractate;

prin semnarea contractului de servicii, prestatorul recunoagte atdt importanta serviciilor
pe care trebuie sd le furnizeze, cdt gi constrdngerile financiare, materiale, de personal qi
pe cele legate de termenele de realizare a proiectului;
va acJiona pebaza standardelor profesionale, de competenfd gi de calitate care vor asigura

indeplinirea obiectivelor contractului la termen gi in limita fondurilor alocate. in cadrul
proiectului va fi asistat de beneficiar pentru a nu se produce intdrzieri sau abateri de la
cerin{ele contractului ;
O
va ac[iona pro-activ in ceea ce privegte ?ndeplinirea obiectivelor contractului;
o
prestatorul va fi rdspunz6tor pentru asigurarea tuturor dotarilor si echipamentelor
necesare personalului implicat in desfasurarea activitatilor, in vederea atingerii
obiectivelor contractului de servicii.
o
se respecta termenele din contract
a
Prestatorul este obligat sa puna la dispozitia beneficiarului , macheta, pentru fiecare
material promotional, pe email in vederea obtineri vizarii de la OI, dupa care se va da
bun de tipar/ productie.
Prestatorul este obligat sa respecte intru totul Manualul de Identitate Yizuala a
Programului operational Regional 2014-2020 si prezentul caiet de sarcini.
3.4 Responsabilitatile bene/iciarului
Beneficiarul are urmatoarele obligatii :

Sa transmita catre

OI pentru avizare toate materialele de informare si publicitate elaborate
in vederea implementarii masurilor de informare si publicitate asumate prin Contractul de
finantare, cu cel putin l5 zile lucratoare inainte de lansarea si utilizarea acestora.
Dupd obfinerea avizului din partea OI, autoritatea contractantdvatransmite prestatorului
o notificare prin care confirmd/infirmd, avizarea, iar prestatorul va face toate demersurile
pentru continuarea contractului, respectiv realizarea materialelor de promovare gi
informare sau refacerea lor pentru noua solicitare de avizare, in conformitate cu
observatiile OI. Beneficiarul va emite comanda cdtre prestator numai dupd ob(inerea
avizului favorabil din partea OI.

4. SpeciJicalii tehnice

Propunerea tehnic[ se va intocmi cu respectarea cerinfelor tehnice obligatorii pentru fiecare
categorie de servicii care urrneazd a se presta conform specificaliilor detaliate in prezentul Caiet
de sarcini.

Materialele destinate publicit[{ii gi informlrii proiectului se vor rcaliza, obligatoriu, cu
respectarea indicatiilor tehnice din Manualul de Identitate Vizuald pentru Instrumente Structurale
2014-2020 in Romdnia, accesibil pe site-ul: (sursa: htp://www.fonduriue.ro/transparenta./comunicare). Acestea reprezintl cerin{ele minime solicitate pentru propunerea
tehnicS. Ofertele care nu vor include informafia relevantd sau care nu rdspund corect gi complet
tuturor cerin(elor urmdtoare vor fi respinse ca fiind neconforme.
in vederea respectdrii termenelor de prestare a serviciilor de publicitate ;i informare, Prestatorul
de servicii trebuie s[ finl cont c5, inaintea realizirii materialelor gi evenimentelor publicitare gi
de promovare, trebuie sI ob1ind acceptul autorit6tii contractante pentru toate aspectele cum ar fi:
continut, graficd, culori, material imprimare, materiale suport (hdrtie, panou, plac6, etc), tiplrire,
confec{ionare, stabil ire amplasament.
Pentru toate materialele de promovare se

vor prezenta machete, utilizdnd indicatiile tehnice din
Manualul de Identitate Vizuald pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Romdnia accesibil
pe site-ul: ( sursa: http://www.fonduri-ue.roltransparenta./comunicare ) gi care vor fi avizate de
cdtre beneficiar inainte de realizare.

Contractantul/ Furnizorul de servicii trebuie sd ia in considerare faptul cd Beneficiarul are
obligatia si transmitd cdtre Organismul Intermediar (OI) pentru avizare toate materialele de
informare gi publicitate elaborate in vederea implementdrii misurilor de informare gi publicitate
asumate prin contractul de finanfare, cu cel pu(in I 5 zile lucrdtoare inainte de lansarea gi
utilizarea acestora.
Dupd obfinerea avizului din partea OI, autoritatea contractantd va transmite prestatorului o
notificare prin care confirm5/infirmd avizarea, iar prestatorul va face toate demersurile pentru
continuarea contractului, respectiv rcalizarea materialelor de promovare gi informare sau
refacerea lor pentru noua solicitare de avizare, in conformitate cu observafiile OI. Beneficiarul va
emite comanda citre prestator numai dupd oblinerea avizului favorabil din partea OI.

Regulile privind utilizarea logo-ului Uniunii Europene, al Guvernului, al Instrumentelor
Structurale si al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratie Publice sunt prezente in
Manualul de Identitate Vizuala a Programului Operational Regional2014-2020 si anexa nr 8 din
contractul de finantare Masuri de informare si publicitate

4.1 Comunicate/articole in presa scrisd

.

La

gi

ftnalizarca unui proiect finan(at din Regio, beneficiarii vor publica
anunluri/comunicate in presd cu privire la proiect, indiferent sub ce formd vor fi acestea anunt
inceputul

publicitar/qtire/comunicat de presd redactat de beneficiar.
Pentru toate materialele destinate publicdrii
Manualul de Identitate Vizuald 2014-2020.

in

presa scrisl se va respecta instructiunile din

La finalul textelor materialelor pentru mass media va 1l inclus disclaimerul: "Conlinutul acestui
material nu reprezintdin mod obligatoriu pozilia oficialS a Uniunii Europene sau a Guvernului
Romdniei".
Beneficiarul este obligat sd asigure o informare transparentd gi corect6 a mass-media asupra
proiectului finanfat prin Programul Operational Regional 2014-2020. Astfel, la inceputul gi la
finalizarea proiectului, va trebui sd publice un comunicat/ anun( de pres6, intr-o publica{ie
generalistd online, cu trimitere din homepage intr-o alt6 pagin6. Portalul selectat trebuie si aiba
un confinut de gtiri generaliste gi/sau economice, de interes pentru comunitate. Comunicatul/
anuntul de presd va rdmdne postat minimum 3 zile. Acest portal va avea minimum 3.000 de
vizitatori unici pe lund (se va lua in calcul luna dinaintea publicdrii anunlului/ comunicatului ce
are in vedere promovarea proiectului). Numlrul de vizitatori unici poate fi identificat printr-una
dintre modalitdlile urmdtoare: a) o declara(ie a reprezentantului legal al publicafiei online cu
privire la numdrul vizitatorilor unici; b) situafia care se genereazd prin activarea butonului
TRAFIC RANKING (trafic.ro) din care reiese numdrul de vizitatori unici; c) situalii elaborate de
institulii specializate (SATI etc.) din care reiese numdrul de vizitatori unici. Informafiile qi
elementele grafice obligatorii pentru comunicatul/anunlul de presr sunt:
-sigla Uniunii Europene, inclusiv textul Fondul European de Dezvoltare Regionald,
-sigla Guvernului Romdniei, sigla Programului Operafional Regional 2014-2020 gi sloganul
,,CdlEtoria continu6",
-sigla Instrumentelor Structurale in Romdnia,
-numele proiectului,
-numele benefi ciarului,
- obiectivele proiectului (pe scurt),
- valoarea totald a proiectului, inclusiv finanfarea nerambursabild,
- datainceperii gi finalizdrii proiectului gi codul My SMIS al acestuia,
iar in partea de jos: pagina de internet a programului - www.inforegio.ro. pagina de Facebook a
programului (facebook.com/inforegio.ro), disclaimer-ul: ,,Confinutul acestui material nu
reprezinti in mod obligatoriu pozilia oficial5 a Uniunii Europene sau a Guvernului Romdniei" qi
textul ,,lnvestim in viitorul tdu! Proiect cofinanfat din Fondul European de Dezvoltare Regionall
prin Programul Operational Regional2014-2020". in plus, in partea de sus, se vor trece data gi
titlul comunicatului/anunJului de pres6, iar in partea de jos, datele de contact. Comunicatul/
anunful de presd dat publicitS{ii la finalizarea proiectului va con[ine obligatoriu cel putin
urmdtoarele informalii: numele proiectului/investitiei, beneficiarul, obiectivele gi rezultatele
proiectului, valoarea proiectului, cu evidentierea contributiei din FE)DR, precum gi codul
MySMIS al proiectului. De asemenea, acest material distribuit in mass media va conJine gi
informafii despre impactul investiliei la nivelul localitalii/regiunii .
Prestatorul este obligat sa puna la dispozitia beneficiarului , macheta pe email in vederea
obtineri vizarii de la OI, dupa care se va da bun de tipar/ productie.

4.2 Alis
Pentru proiectul "Cregterea eficienfei energetice a cladirilor publice din oraqul Iernut, Primaria,

str.l Decembrie 1918, nr.9A, Iernut" se vor amplasa la sediul de implemetare a proiectului un
afiq de dimensiunea A2 care va fi confecfionat dintr-un material rezistent (carton plastifiat sau
aluminiu). Afisul va respecta instructiunile din Manualul de ldentitate Vizuald 2014-2020.
In caz de deteriorare, in acest interval, firma prestatoare de servicii de informare si publicitate
este obligata sa le inlocuiasca in cel mult l5 de zile lucratoare.
Acest afis se va instala intr-un loc usor vizibil publicului, respectiv la intrarea principala in
cladire.
Pe afisul respectiv

vor fi incluse urmatoarele sigle in partea de sus , de la stanga la dreapata

:

.

Logo-ul Uniunii Europene gi cunintele "(Iniunea Europeand", fdrd abrevieri, insofit de
numele Fondului European de Dezvoltare Regional6;
o Logo-ulGuvemuluiRomdniei;
o Logo-ul Programului Operafional Regional 2014-2020 gi sloganul: "Calatorio
continua".
. Logo-ul Instrumentelor Structurale;
o Numele proiectului;
o numele beneficiarului;
o valoarea contributiei europene
o Textul " Investim in viitorul tau! Proiect co/inantat din Fondul European de
Dezvoltare Regionala prin Progromul Operational Regional 20 I 4-2020".
Prestatorul este obligat sa puna la dispozitia beneficiarului , macheta pe email in vederea
obtineri vizarii de la OI, dupa care se va da bun de tipar/ productie.

4.3 Placa permanento

Beneficiarii proiectelor de investi{ii sunt obliga}i ca, nu mai tdrziu de 3 luni de la incheierea
proiectului gi emiterea notei de comandd, sd monteze pl6ca permanenta prin care se vor face
cunoascute actiunile Uniunii Europene. Momentul finalizlrii proiectului este asimilat cu
emiterea procesului verbal de recepfie la terminarea lucr[rilor.
Placa permanenta vor
a

fi

montata de catre prestator intr-un loc vizibil, la locatia de implementare

proiectului sau in apropierea acestuia.

Denumirea proiectului, obiectul principal al acestuia, sigla UE impreuni cu numele Fondului
European de Dezvoltare Regionall trebuie sd ocupe cel putin 25%o din panoul respectiv.
Dimensiunea minima a placii permanente: 80 cm * 50 cm.

Numdrul de pldci permanente instalate va

fi I

buc.

Informatiile care trebuie incluse obligatoriu pe o placa permanenta sunt:

o
a

a
a
a
a
a

a

Logo-ul Uniunii Europene qi cunintele "(Jniunea Europeand', frrd abrevieri, insolit de
numele Fondului European de Dezvoltare Regionall;
Logo-ul Guvernului Romdniei;
Logo-ul Programului Operafional Regional 2014-2020 gi sloganul: uCalatoria
continua".
Logo-ul Instrumentelor Structurale;
Numele proiectului;
numele beneficiarului;
Obiectivul proiectului( sa aiba circa 80-100 de caractere)
Logo-ul beneficiarului

Textul

" Investim in viitorul

tau! Proiect co/inantat

din

Fondul European

de

Dezvoltare Regionala prin Programul operatio nal Regional 20 I 4-2020',
Pl6ca permananeta va rdmdne instalata la locul implementlrii proiectului pe o perioadd de 5 ani
de la data incheierii oficiale a Programului operational Regional2014-2020.

Prestatorul este obligat sa puna la dispozitia beneficiarului , macheta pe email
obtineri vizaii de la OI, dupa care se va da bun de tipar/ productie.

in

vederea

4.4 Autocolante

Pentru informarea publicului cu privire la mijloacele fixe care vor fi achizitionate in cadrul
proiectului vor fi folosite autocolante. Autocolantele vor fi aplicate pe partea cea mai vizibila,
pentru public, a mijlocelor fixe, fara a intra in concurenta cu insemnele de identificare a acestora
Autocolantele vor avea dimensiunea l00mm* l00mm si va fi in numar de l0buc.
Elementele obligatorii pentru aceste autocolante sunt:

o

Sigla Uniuni Europene impreuna cu textul Fondul European de Dezvoltare
Regionala,

.
o
.

Sigla Guvernului Romaniei,
Sigla Programului Opera{ional Regional 2014-2020

gi sloganul: "Culatoria
continua"
Sigla Instrumentelor Structurule 2014-2020, textul "Investim in viitorul tau!
Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul
Operational Regional 2014-2020" pagina de internet a programului

www.inforegio.ro si
(faceboo

k.

com/in fore

pagina de

Facebook a

programului

gi o. ro)

Autocolantele vor fi confectionate dintr-un material rezistent , plastifiat.
Autocolantele se amplaseaza in maxim 30 zile de la data achizitiei si se pastreazacel putin 2 ani
de la finalizarea proiectului

Prestatorul este obligat sa puna Ia dispozitia beneficiarului , macheta pe email in vederea
obtineri vizarii de la OI, dupa care se va da bun de tipar/ productie.

4.5

Materiale promolionale

Elementele obligatorii pentru:

o
.

pixuri si memory stick

sunt:

Sigla UE denumirea faru abreviere "Uniunea Europeana

"

Sigla Regio fara slogan si POR, si daca spatial permite astfel incat sa fie lizibile, si
adresele paginilor de web a programului (www.inforegio.ro) si facebook (facebook.com/
inforegio.ro)

Elementele obligatorii pentru: agenda sunt:

Uniunii Europene gi Fondului European de Dezvoltare Regionali;
Guvernului Romdniei;
Regio ( sigla si slogan)

o

Logo-ul
Logo-ul
Logo-ul
Logo-ul

o

Textul

"

a
a
a

Instrumentelor Structurale;

Investim

in viitorul tau! Proiect coJinontat din Fondul European

de

Dezvoltare Regionala prin Programul Operat ional Regional 20 I 4-2020 ".

Adresa paginii de web (www.inforegio.ro) si pagina de

facebook

(facebook. com/ i nfore gi o. ro)

Observatii: toate materialele de informare si publicitate vor fi realizate color si vor respecta in
totalitate specificatiile Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional
2014-2020.
5. Propunere tehnica

Propunerea tehnica va contine prezentarea prestatorului de servicii, a experienfei anterioare
similare qi a metodologiei de derulare a contractului precum si un grafic de prestare a serviciilor .

Serviciile solicitate de Autoritatea Contractanta sunt Servicii de informare si publicitate pentru
proiectul "Cregterea eficienfei energetice a cladirilor publice din oraqul Iernut, Casa de cultura ,
str.l Decembrie 1918, nr.9A, Iernut". Propunerea Tehnicl va fi intocmitd clar gi concis,
respectdnd prezentul caiet de sarcini si Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul
Operational Regional 20 I 4-2020.
Durata de prestare a serviciilor de informare si publicitate pe perioada de implemetare a
proiectului este dupa cum urmeaza
Activitatea de informare si publicitate

Durata estimate / Perioada de desfasurare

Anunt de presa in ziar privind inceperea

Dupa semnarea contractului de servicii dar nu
mai tarziu de l5 zile de la semnarea acesteia
(macheta )

activitatilor

Anunt de presa in ziar privind finalizarea
activitatilor, cu mentionarea rezultatelor

La sfarsitul perioadei de implementare a
activitatilor din contractual de finantare(martie
2020)

Placa permanenta

Afis

In maxim 3 luni de lafinalizarea lucrarilor

Dupa semnarea contractului de servicii dar nu
mai tarziu de ianuarie 2019

,A2

Autocolante

In perioada ianuarie 2O20-septembrie 2020

Pix alb cu pasta albastra personalizat
policromie, accesorii metalice

In perioada ianuarie 2O20-septembrie 2020

Memory stick alb/ Memorie USD 32GB
personalizata policromie

ln perioada ianuarie 2O20-septembrie 2020

Agenda A4 saptamanala cu coperta buretata

ln perioada ianuarie 202O-septembrie 2020

Furnizorul de servicii va prezenta

in cadrul propunerii

tehnice un grafic al activitdtilor
Prestatorul de servicii trebuie si ia in considerare
faptul ci Beneficiarul are obligafia si transmitl cltre OI pentru avizare toate materialele
de informare gi publicitate elaborate in vederea implementlrii mlsurilor de informare qi
publicitate asumate prin contractul de finanfare, cu cel pufin 15 zile lucrltoare inainte de
lansarea qi utilizarea acestora. in termen de 5 zile de la emiterea comenzii, prestatorul trebuie
sd prezinte achizitorului macheta materialului realizat in vederea verificdrii gi aprobdrii acestuia.
Termenele de remediere a eventualelor corecturi/completdri/modificdri ale machetelor sunt de 2
zile de Ia semnalarea acestora. O datd cu aprobarea machetei in forml finald, inclusiv cu acordul
OI, achizitorul va transmite prestatorului termenul de livrare a materialelor, cu prezentarea
ofertei tehnice se vor prezenta si modele ale produselor mai sus mentionate.
necesare pentru furnizarea serviciilor.

6. Propunereo

Jinanciara

Ofertantul va elabora propunerea financiard astfel incdt acesta sd fumizeze toate informaliile cu
privire la pre!, precum gi alte condilii financiare gi comerciale legate de obiectul contractului de
servicii propus.
Oferta financiara trebuie sa contina:
Nr.
crt.

I

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Observatii

produsului

Anunt de
presa in ziar

privind

Aparitie
buc

I

cotidian

irr
:

Pre{ul

Valoare

unitar lei
frrI TVA

lei:trri

Valoare
lei cu

TVA

TVA

TVA lei

inceperea

3 zile
consecutiv

activitatilor

)

Anunt de
presa in ziar
privind
finalizarea
activitatilor, cu

Aparitie in
cotidian
buc.

I

buc

I

buc

l0

:

3 zile
consecutiv

mentionarea

rezultatelor
3.

Afis

4.

Autocolante

Dimensiune
A2
Dimensiunc

l00mm x
100mm

5.

Pix

Alb cu pasta
buc

100

albastra
personalizat

policromic,
accesorii

metalice
6.

Memory
stick alb/

Alb Memorie
buc

,<

USD 16 GB
personalizat
a policromie

Agenda

A4
saptamanala
cu coperti
buretate
8.

buc

100

Placa

permanenta cu

montaj inclus

buc.

1

A4
saptamanala
cu coperti
buretate

Dimensiunea
80cmx
50cm

Valoarea estimata a serviciilor si a produselor cu transport inclus este de 8000 lei la care
se adauga TVA in valoare de 1520 lei.
Tarifele unitare incluse in oferti vor rimane nemodificate pe toatd durata contractului.

Operatorii economici pot depune oferta (tehnica si financiara) doar pentru intreaga gamd de
activitati solicitate.
Prezentarea prefurilor va fi realizatl cuprinzdnd toate datele necesare astfel incdt acestea sd
reflecte realitatea qi sa poatl fi cuantificate unitar qi egal pentru tofi ofertanfii.

Forma permisa si informatiile obligatorii pe care trebuie sa le contina fiecare obiect de
promovare (logo, simbol, slogan, culoare, etc) inclusiv tipul materialului din care vor fi
confectionate vor fi in concordanta cu Manualul de identitate vizuala.
7.

Modulilati

de

plata

Pebaza proceselor verbale de predare- primire, insotite de facturile fiscale trimise spre plata,
beneficiarul va intocmi un proces verbal de receptie, in urma caruia va face plata catre
prestatorul de servicii de informare si publicitate.
8. Anexe la

oferta

Formular nr. I

:

-

Acord de asociere
Formular nr. 2 - Angajament ferm privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului
Formular nr. 3 - Acord de subcontractare
Formular nr. 4 - Propunerea financiara / Oferta
Formular nr. 5 - Propunerea tehnica
Formular nr. 6 - Declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social
si cu privire la relatiile de munca
Formular nr. 7 - Declaratie privind neincadrarea in art.l64 din legea 98/2016
Formular nr. 8 - Declaratie privind neincadrarea in art.165 din legea9812016
Formular nr. 9 - Declaratie privind neincadrarea in art.167 dinlegea9812016
Formular nr. l0 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de
interese din Legea9812016
Formular nr.1 I - Declaratie privind conformitatea propunerii tehnice cu specificatiile
caietului de sarcini
Formular nr.12 - Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani
Formular nr. l3 - Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

intocmit,
Popa Diana

&

FORMTILARE,

FORMULARE
CUPRINS

Formular nr.

I - Acord

de asociere

Formular nr. 2 -Angajament ferm privind susfinerea tehnicl qi profesionali a ofertantului
Formular nr. 3 - Acord de subcontractare
Formular nr. 4 - Propunerea financiarillOferta
Formular nr. 5 - Propunerea tehnici
Formular nr. 6 - Declarafie privind respectarea legisla{iei privind condi{iile de mediu, social
Ei cu privire la rela{iile de muncl
Formular nr.7 -Declarafie privind neincadrarea in art.164 din Legea 9812016
Formular nr.

8

-

Declara{ie privind neincadrarea in art. 165 din Legea 9812016

Formular nr.

9

-

Declarafie privind neincadrarea in art.167 din Legea 9812016

Formular nr. 10 - Declarafie privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de
interese din Legea nr.9812016

Formular nr. 11

-

Declarafie privind conformitatea propunerii tehnice cu specifica{iile

caietului de sarcini

Formular nn

12

-

Formular nr.

13

-Acord privind prelucrarea datelor

Declara{ie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani
cu caracter personal

Formular

nr.l

(Model orientativ)

Acord de asociere
Nr.....................din....

sub

din
fiscal6.......

nr............................,cod

cont
reprezentatl de ..........
. in calitate de ASOCIAT

1a...............
de..............

de

identificare
.............deschis
.avdnd funclia

2, OBIECTUL ACORDULUI
2.1 Asociatii au convenit sd desftgoare in comun urmdtoarele activitdli:
a) participarea la procedura de achizilie publicd organizatd, de .............
..............(denumire autoritate contractantd) pentru atribuirea contractului /acordului
cadru
.....(obiectul contractului / acordului-cadru)
b) derularea in comun a contractului de achizilie publicd tn cazul desemndrii ofertei comune ca
fiind cdstigdtoare.

2.2 Alte activitali ce se vor realizain comun:
1.

:
2.3 Contributia financiarl/tehnica/profesionald a fiecarei pa{i la indeplinirea contractului

de

achizilie publicd este:

l._

2.

% s.c.
% S.C.

2.4 Repartizareabeneficiilor sau pierderilor rezultate din activitdtile comune desfrgurate de asociali
se va efectua proporfional cu cota de participare a fiec5rui asociat, respectiv:

l._

% s.c.

2.

% S.C.

3. DURATA ACORDULUI
3.1

Durata asocierii constituite inbaza prezentului acord este egal6 cu perioada deruldrii procedurii de

atribuire gi se prelungeqte corespunzdtor cu perioada de indeplinire

a contractului ( tn

cazul

desemndrii asocierii cafiind cdstigdtoare a procedurii de achizilie)

.4. CONDITIILE DE ADMINISTRARE $I CONDUCERE A ASOCIERII
4.1 Se imputemicegte SC.....
av6nd calitatea de lider al asociaJiei pentru intocmirea
ofertei comune, semnarea qi depunerea acesteia in numele gi pentru asocierea constituitd prin
prezentul acord.
4.2 Se imputernicegte SC.....
av6nd calitatea de lider al asocia{iei pentru semnarea
contractului de achizilie publicd in numele gi pentru asocierea constituitd prin prezentul acord, tn
cazul desemndrii asocierii caJiind cdstigdtoare a procedurii de achizilie.

5. RASPUNDERE

5.1 Pdrfile vor rdspunde solidar gi individual

in fafa Beneficiarului in ceea ce priveqte

toate

obligatiile gi responsabilitSlile decurgdnd din sau in legdtura cu Contractul.

4, ALTE CLAUZE
6.1 Asocialii convin sa se sustin6 ori de ctte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizdrii contractului
acord6ndu-qi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/gi logistica ori de cdte ori situafia o cere.

6.2 Nici una dintre Parfi nu va

fi

indreptS{ita sa vdndd, cesioneze sau

in orice alta modalitate

sa

greyeze sau sa transmiti cota sa sau parte din aceasta altfel decdt prin efectul legii qi prin oblinerea

consim{dmdntului scris prealabil atdt al celorlalte Parfi cat gi a Beneficiarului.

6.3 Prezentul acord se completeazd

in ceea ce privegte

termenele qi condiliile de prestare a

lucrdrilor, cu prevederile contractului ce se va incheia intre

.

(liderul

de

asociere) qi Beneficiar.

5.

SEDIUL ASOCIERII

7.1 Sediul asocierii va
nr. de fax).

fi in

.(adresa completa, nr. de tel,

g.

iNcrrA.REA ACoRDULUT DE ASocIERE

8.

I

Asociere a inceteazd prin :
a) hot6rdrea comund a membrilor asociali ;
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;

c)

neindeplinirea sau imposibilitatea indeplinirii obiectivului de activitate sau a obligatiilor
asumate de

d)

p6(i;

alte cazwi prevlzute de lege

;

9. COMUNICARi
9.1 Orice comunicare intre p6rfi este valabil indeplinitd dacd se va face in scris gi va fi transmisd la
adresa/adresele
prevdzute la art..........
9.2De comun acord, asociaJii pot stabili gi alte modalitdli de comunicare.

..........

10. Litigii
10.1 Litigiile intervenite intre p6rfi se vor solu]iona pe cale amiabild, iar

in caz de nerezolvare vor fi

solutionate de cdtre instanfa de judecatd competent6

Prezentul acord de asociere s-a incheiat astdzi
.. in
originale, cdte unul pentru fiecare parte qi unul pentru autoritatea contractantd.
LIDER ASOCIAT
semndtura

ASOCIAT I
semndtura

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conline clauzele obligatorii, pdrlile putdnd adduga

Si

alte clauze

.

exemplare

Formular nr,2 (Model orientativ)

Ter! suslindtor tehnic si/sau profesional

(denumirea)

Angajament ferm

privind sus(inerea tehnici gi/sau profesionall

a

ofertantului

Cdtre,

(denumirea autoritd(ii contractante Si adresa completd)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...............
(denumirea
contractului de achizilie publicd), noi .......................(denumirea terfului suslindtor), av6nd sediul
inregistrat la .................. (adresa terlului suslindtor), ne obligdm, in mod ferm, necondi(ionat qi
irevocabil, urm6toarele :

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

...SI punem la dispozilia

fri#::;"i{",1(;:''wJ!k!""f"i{,{i,*

contractului de achizilie, prezentate in anexa la prezentul angajament.
...............
...................36 r6spundem fa\d de
autoritatea contractanti in legdturd cu susfinerea experien{ei similare care
rezultd din documentul anexat prezentului Angajament, asigurdnd mobilizarea
resurselor tehnice/profesionale prin punerea acestora la dispozilia ofertantului,
descrisd concret in documentele anexate la prezentul angajament (prin
precizarea modului in care vom interveni, pentru a duce la indeplinire
respectivele activitdti pentru care acorddm susfinerea)
Acordarea susJinerii tehnice qi/sau profesionale nu implicd alte costuri pentru achizitor, cu
exceptia celor care au fost incluse in propunerea financiard.

Noi,

.........

(denumirea terlului suslindtor), declardm cE inlelegem sI renunlam definitiv gi
irevocabil la dreptul de a invoca orice excepfie de neexecutare, atdt fa[6 de autoritatea contractantd,
(denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanfi), carc ar putea conduce la
c6t gi fa16 de
neexecutarea, partiald, sau total6, sau la executarea cu intdrziere sau in mod necorespunzdtor a

obligaliilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Totodatd, conform prevederilor art.184 din Legea nr.9812016, prin angajamentul ferm, ne
angajdm sd rdspundem in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizilie
publicS. Rdspunderea solidarl a tertului/terfilor susfindtor/sustindtori se va angaja sub condilia
neindeplinirii de cdtre acesta/aceqtia a obligaliilor de suslinere asumate prin angajament.
Declardm cd informatiile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu qi inleleg cd
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii gi confirmdrii declaraliilor,
situaliilor qi documentelor care insotesc oferta, orice informalii suplimentare in scopul verificdrii
datelor din prezenta declaralie.

Prezentul reprezintd angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile
art.l92, alin. (4)-(5) din Legea nr.9812016 cu modificdrile qi complet6rile ulterioare, care dd dreptul
autoritdtii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de cdtre noi a anumitor obligalii
care decurg din susfinerea tehnicl qi profesionald acordatd ............
(d e numir e a ofe r t ant ul ui) .

Noi,...........

(denumirea ter{ului suslindtor), declardm cd inlelegem sd
rdspundem pentru prejudiciile cauzate autorit6trii contractante ca urnare a nerespectdrii obligaliilor
prev[zute in angajament.

Noi,...........

(denumirea ter[ului suslindtor) declardm pe propria
r6spundere, sub sancfiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, cE datele prezentate in anexe
privind resursele care urrneazd a fi efectiv puse la dispozilia ofertantului pentru indeplinirea
contractului de achizilie public5-.
........(denumirea contractulu, sunt reale.
Subsemnatul declar ci informaliile furnizate sunt complete qi corecte in fiecare detaliu qi inleleg cd
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verific[rii gi confirmdrii declaraliilor,
situafiilor qi documentelor care insofesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificdrii
datelor din prezenta declarafie.

Data

Terl suslindtor,
(s

e

mndtur a au t or

iz at a)

6

Formular nr.3 (Model orientativ)

ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr...........1.

Art.l Pd4ile acordului

:

ffi::$i",:lJil[ffn..........'.....incalitatedecontractor
9i

reprezentatd prin........
....., in calitate de subcontractant
(denumire operator economic, sediu, telefon)
Art. 2. Obiectul acordului :
Parfile au convenit ca in cazul desemndrii ofertei ca fiind cdgtig5toare la procedura de achizilie
publicd organizatd, de
desfrgoare
urmdtoarele
activitali
vor
subcontracta
Art.3. Valoarea estimatd a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul
este de
lei, reprezentand _%
din valoarea totald a
lucrarilor ofertate.
Art.4. Durata de execu{ie a
(lucrdrilor) este de _
luni.

$rt.

5.

Alte dispozilii:

Incetarea acordului de subcontractare

Acordul igi inceteazl activitatea ca urrnare a urmdtoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
b) alte cavze previzute de lege.
Art.6. Comunicdri
Orice comunicare intre p6rfi este valabil indeplinitd dacd se va face in scris gi va fi transmisa la
adresa/adresele..........
prevdzute la art.l
Art.1. Subcontractantul se angajeazdfatd de contractant cu aceleaqi obligalii qi responsabilitdli pe
care contractantul le
are
fald
de
investitor conform
contractului
(denumire contract)
Art.g. Neinfelegerile dintre pdrfi se vor rezolva pe cale amiabil6. DacE acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor solufiona pe cale legalS.
Prezentul acord s-a incheiat in doud exemplare, cdte un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant) (subcontractant)
Note:
Prezentul acord constituie un model orientativ qi se va completa in functie de cerinlele specifice ale
obiectului contractului/contractelor.
ln cazul in care oferta va fi declaratd c6qtigdtoare, se va incheia un contract de subcontractare in
aceleaqi condilii in care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantd.
Este interzisl subcontractarea totald a contractului.

7

Formular nr,4 (Model orientaliv)
Operator economic
(denumirea/numele)

PROPUNERE TINANCIARA / OFERTA

Cdtre

(denumirea autoritd{ii contractante qi adresa completd)

l.

Dupd examinarea documentafiei de atribuire qi in]elegerea completd a cerinfelor din Caietul de
Sarcini, subsemnatul/subsemnafii, reprezentanti
Ofertantului
[denumirea/numele ofertantului] ne angajdm sd semndm contractul
[introduce]i denumirea contractului] sE demar6m, sd prest[m, sd executdm qi sd finalizdm serviciile
specificate in acesta, in conformitate cu cerinfele din documentalia de atribuire gi cu propunerea
noastrd tehnicd anexatS, la preturile specificate mai jos, dupa cum reies din propunerea noastrd
financiar[.
Prin propunerea noastrd financiard, pentru serviciile descrise in documentafia tehnicd oferim un
pre{ total de
[introduceti suma in cifre Ei litere qi moneda din propunerea

ai

-

financiardl, ftrd TVA.
2. Subsemnatul/subsemnafii declardm c5:
a. Am examinat con{inutul documenta}iei de atribuire, precum qi toate r6spunsurile la solicitdrile de
clarific6ri comunicate p6nd la data depunerii ofertelor qi il acceptdm in totalitate, fdrd nicio rezervd
sau restriclie;
b. Suntem de acord ca oferta noastrd sd rdmdnd valabilS pentru o perioada de
[introduceti numdrul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv pdnd la data de
gi oferta va ramdne obligatorie pentru noi qi cd poate fi acceptatd in orice
moment inainte de expirarea perioadei menlionate.
c. Am infeles qi am acceptat prevederile legislafiei achiziliilor publice aplicabile acestei proceduri
de atribuire, ca gi oricare alte cerinle referitoare la forma, continutul, instrucfiunile, stipuldrile gi
-tziua/luna/anul]
condiliile incluse in invitalia/anunful de participare gi documentafia de atribuire. Invitalia/Anunlul
de participare qi documentafia de atribuire au fost suficiente qi adecvate pentru pregdtirea unei
oferte exacte iar oferta noastrd a fost pregdtitd lu6nd in considerare toate acestea.
d. in calitate de ofertant la aceasta procedurd de atribuire declardm ci nu am intreprins Ei nu vom
intreprinde nicio actiune qi/sau inacliune in scopul de a restricfiona concurenla.
3. Dacd oferta noastr6 este acceptat6 qi vom senma contractul de achizitie public6, ne angajdm sd
constituim garanlia de bun6 execufie in conformitate cu prevederile documentaliei de atribuire, in
procent de ..........o/o din valoarea contractului, astfel:
! prin instrument de garantare emis de o societate bancard sau de o societate de asigurdri
! prin relineri succesive din facturi
(se bifeazd opliunea corespunzdtoare)

4. Pdnd la incheierea gi semnarea contractului de achizilie public6, aceasta ofertl impreunf, cu
comunicarea transmisd de dumneavoastrd prin care oferta noastrl este acceptatd ca fiind
cdgligltoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Infelegem cd nu suntefi obligafi sd accepta[i oferta cu cel mai scdzut pref sau orice sau orice
ofertl primitS.
Data:.........

(nume, prenume Si semndturd),
1,.s.

::::::::::::

-_:-

-- iil;,;:*#fJi;LH,'ffi1:[*fftirueiinnumere

Operator economic
(denumirea/numele)

9

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Data

completirii

Operator economic (d en u m i reo ope rotorulu i econ om ic),
(n u

m e sem

note r,

se m n

dtu ro

o

utorizotd )
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Formular nr.6 (Model orientativ)

OPERATOR ECONOMIC
(denumire / numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI PRIVIND CONDITIILE DE
MEDIU, SOCIAL $[ CU PRIVIRE LA RELATIILE DE MUNCA PN TOATA DURATA DE
INDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE SERVICI

reprezentant

legal

adresa candidatului /

;;;;;;;;;.

:..

.

ofertantului),

I
in

/
imputernicit
(nume

prenume,
al
..... (denumirea / numele Si sediu /
calitate de ofertant la procedura

:il"-'J,"';;;i;iliti ;;;i;;;;;XXffiT,ffJJ::,:;'::

elaborarea ofertei am {inut cont de toate obligaliile referitoare la obligaJiile relevante din
domeniile mediului, social gi al relatiilor de muncd pentru activitAtile ce se vor desfrgura pe

parcursul indeplinirii contractului de servicii, in conformitate cu prevederile Legii
securitdlii gi sdndtdtii in muncd nr. 31912006, Legea 26512006 privind aprobarea OUG
19512005 privind protecfia mediului qi ale celorlaltor reglementdri aplicabile.
Data

Operator economic,
(semnatura autorizatd Si Stampila)
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Operator economic

Formular nr.

7

(Model orientativ)

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in art.164 din Legea 9812016

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al
(denumirea operatorului
economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terf sustindtor al
candidatului/ofertantului, declar pe propria rdspundere, sub sancliunea excluderii din procedura de
achizilie publicd qi sub sancfiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, cd nu mI aflu in situalia
prevdzuti la art. 164 din Legea 9812016, respectiv nu am fost condamnat prin hotdrdre definitivd a
unei instanfe judecdtoregti, pentru comiterea uneia dintre urmdtoarele infractiuni:
a) constituirea unui grup infraclional organizat, prev[zut5 de art. 367 din Legea rr. 28612009
privind Codul penal, cu modific6rile gi completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare
ale legislaliei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracfiuni de coruplie, prevdzute de art. 289-294 din Legea nr. 28612009, cu modificarile gi
completdrile ulterioare, gi infrac{iuni asimilate infracliunilor de corup{ie prevdzute de art. l0-13 din
Legea nr. 7812000 pentru prevenirea, descoperirea qi sancfionarea faptelor de corup{ie, cu
modificdrile qi complet6rile ulterioare, sau de dispozifiile corespunzdtoare ale legisla{iei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prev[zute de art. 18t -185 din
Legea nr. 7812000, cu modific6rile gi completdrile ulterioare, sau de dispoziliile corespunzdtoarc
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prev6zute de art. 32-35 gi art. 37-38 din Legea nr. 53512004 privind
prevenirea qi combaterea terorismului, cu modificirile gi completdrile ulterioare, sau de dispoziliile
corespunzdtoare ale legislaliei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) spdlarea banilor, prev6zutl de art. 29 din Legea nr.65612002 pentru prevenirea qi sancfionarea
spdldrii banilor, precum gi pentru instituirea unor mlsuri de prevenire qi combatere a finan(drii
terorismului, republicatS, cu modificdrile ulterioare, sau finan{area terorismului, prev6zutd de art.
36 din Legea nr. 53512004, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, sau de dispoziliile
corespunzdtoare ale legislaJiei penale a statului in care respectiwl operator economic a fost
condamnat;
f) traficul gi exploatarea persoanelor vulnerabile, previzute de art. 209-217 din Legea nr.
28612009, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, sau de dispozifiile corespunzdtoare ale
legislaliei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraud6, in sensul articolului 1 din Convenlia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitdlilor Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar cd informa{iile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu qi
infeleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii gi confirmlrii
declara{iilor, orice documente doveditoare de care dispun.

t2

Subsemnatul declar cE informaliile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu gi
infeleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii gi confirmirii

declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
inleleg ca in cazul in care aceastd declaralie nu este conform6 cu realitatea sunt pasibil de
incdlcarea prevederilor legislaJiei penale privind falsul in declarafii.
Data complet6rii

Operator

economic,.

(semndturd autorizatd)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

l3

OPERATOR ECONOMIC

Formular nr.

8

(Model orientativ)

(denumirea/numele

DECLARATIE
privind neincadrarea in art. 165 din Legea 9812016
Subsemnatul, reprezentant imputemicit al
(de numir e a/numel e s i s e diu I / adr e s a ope r at or ului e c onomi c)
declar pe propria rdspundere, sub sancliunea excluderii din procedur6 qi a sancfiunilor aplicate
faptei de fals in acte publice, cE nu ne afldm in situalia prevazutd,la art. 165 din Legea nr. 9812016
privind atribuirea contractelor de achizi{ie public6, a contractelor de concesiune de lucrdri publice
gi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv cd nu am incdlcat obligaliile privind plata

impozitelor, taxelor sau a contribu{iilor la bugetul general consolidat.
Subsemnatul declar cd informa{iile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu gi
in(eleg cd autoritatea contractantS are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii gi confirmdrii
declaraliilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaratie este valabild pdn6la data dc
(se precizeazd, data expirdrii perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completdrii

Operator economic,
(s

emnatur a autor izatd)

t4

Formular nr.9 (Model orientativ)

Operator economic
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in art,167 din Legea 9812016
Subsemnatul

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

..,

reprezentant imputemicit al
(denumirea/numele si sediul/adresd operatorului economic) in calitate de

candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de
. de cdtre
., declar pe proprie
rispundere cd in ultimii 3 ani:
a) nu mi-am inc6lcat obligaliile stabilite potrivit art. 5l din Legea nr.9812016;
b) nu md aflu in procedura insolvenfei sau in lichidare, in supraveghere judiciar6 sau in incetarea
activitAtii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/201 6)
c) nu am comis o abatere profesionald gravd care sd imi pun6 in discufie integritatea;
d) nu am incheiat cu alli operatori economici acorduri care vizeazd denaturarea concuren{ei in
cadrul sau in legdturd cu procedurain cauzd;
e) nu md aflu in vreo situatie de conflict de interese in cadrul sau in legdturi cu procedurain cauzda
f; nu am participat la pregdtirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregdtirea procedurii
nu a condus la o distorsionare a concuren{ei;
g) nu mi-am inc6lcat in mod grav sau repetat obligaliile principale ce-mi reveneau in cadrul unui

contract de achizilii publice, al unui contract de achizifii sectoriale sau al unui contract de
concesiune incheiate anterior, nu au existat inc[lcdri care au dus la incetarea anticipatd a
respectivului contract,plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;
h) nu m-am fdcut vinovat de declaralii false in confinutul informafiilor transmise la solicitarea
autoritAfii contractante in scopul verificdrii absenlei motivelor de excludere sau al indeplinirii
criteriilor de calificare qi selectie, am prezentat informaliile solicitate, sunt in mdsurd sd prezint
documentele justificative solicitate;
i) nu am incercat sd influen{ez in mod nelegal procesul decizional al autoritdtii contractante, sd
oblin informatii confidenfiale, nu am furnizat din neglijentd informalii eronate care pot avea o
influenlE semnificativd asupra deciziilor autoritAtii contractante privind excluderea din procedura
de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru cdtre
operatorul economic pe care-l reprezint.

cI informafiile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu qi inteleg cd
autoritatea contractant6 are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii gi confirm6rii declaraliilor,
Subsemnatul declar

orice documente doveditoare de care dispun.

in cazul in care aceastl

declara{ie nu este conform6 cu realitatea sunt pasibil de
incdlcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declara(ii.
Data completdrii
(semndturd autorizotd)
Operator economic,.

inleleg cd

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator
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Formular nr. 10 (Model orientativ)

Operator economic
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile referitoare Ia conflictul de interese din Legea nr.9812016
Subsemnatul

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

,

reprezentant imputernicit al
(denumirea/numele si sediul/adresd operatorului economic) in calitate de

candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de
. de c6tre
declar pe proprie
rlspundere sub sancliunea excluderii din procedura si sub sanc{iunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca nu ma aflu in situalii potenJial generatoare de conflict de interese orice situalii care ar
putea duce la aparilia unui conflict de interese in sensul art. 59, cum ar fi urm[toarele:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitlrilor de participare/ofertelor

a

persoanelor care deJin pdrti sociale, pdr[i de interes, acfiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanli/candidati, terfi sustindtori sau subcontractan]i propugi ori a persoanelor care fac parte din

consiliul

de administralie/organul de

conducere

sau de supervizare a unuia

dintre

ofertanfi/candidali, terfi sus]inltori ori subcontractan(i propugi ;
b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este so/so{ie, rudI sau afin, pdnl la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac
parte din consiliul de administralie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanli/candidafi, terfi susfindtori ori subcontractan]i propugi ;
c) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constatd sau cu privire la care existd indicii rezonabilelinformafii concrete
cd poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altd natur6, ori se
afld intr-o altd situalie de naturd sE ii afecteze independenta qi imparfialitatea pe parcursul
procesului de evaluare;
d) situalia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/te4ul susfindtor are drept membri in cadrul consiliului de administra]ielorganului de
conducere sau de supervizare qi/sau are acfionari ori asocia]i semnificativi persoane care sunt
sof/soJie, rudd sau afin p6nd la gradul al doilea inclusiv ori care se afl6 in relatii comerciale cu
persoane cu funclii de decizie in cadrul autorit6tii contractante sau al furnizorului de servicii de
achizilie implicat in procedura de atribuire;
e) situalia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt so{/so}ie, rudI sau afin pAnd la gradul al doilea
inclusiv ori care se afld in relalii comerciale cu persoane cu func(ii de decizie in cadrul autoritatii
contractante sau al fumizorului de servicii de achizilie implicat in procedura de atribuire.
Data completdrii
Operator

economic,.

(semndturd autorizatd)
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Operator Economic

Formular nr. 11 (Model orientativ)

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE CU
SPECIFICATIILE CAIETULUI DE SARCINI

Subsemnatul.....

.......(numele pl prenumele in clar ale persoanei
autorizate)................,repre2entant imputernicit
aI................ ...(denumirea/numele
ofertantulut)........ ...., declar ca propunerea tehnica ofertata, respecta integral cerinlele din
Caietul de Sarcini.

Data completdrii

Operator economic,
(semndturd autorizatd q i stampila)
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Formular nr.12 (Model orientativ)
Operator Economic
(denumirea)

DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCI PALELOR SERVICI
PRESTATN iN UIUMII3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..............
(denumirea/numele Si sediul/adresa candidatului/oJbrtantului), declar pe propria rdspundere, sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, cd datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c6 informaliile furnizate sunt complete qi corecte in fiecare detaliu qi
inteleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii gi confirmdrii
declaraJiilor, situaliilor gi documentelor care insofesc oferta, orice informalii suplimentare in scopul

verificirii datelor din prezenta declaraJie.
Subsemnatul autorizezpi,nprezentaorice institufie, societate comercialS, bancd, alte

juridice sI fumizeze informafii reprezentanfilor autoriza{i ai
(denumir e a S i adr e s a autoritdlii contr act ante) cu privire
la orice aspect tehnic Ai financiar in legdturd cu activitatea noastrS.

persoane

Prezenta declaratie este valabild pdnd la data de

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

(se precizeazd, data expirdrii

perioadei de valabilitate a ofertei)

Totodati, declar cd am luat

la

cunogtinfi de prevederile Capitolului

III

"FALSURI iN

iNscrusuRl" din NouL coD PENAL.

Operator economic,
(s

emndtur d autor izatd)

l8

Anexi la FORMULARUL nr.12

Nr.

Obiect

crt.

contract

Codul CPV

Denumirea/nu

Calitatea

me beneficiar

prestato

rului*)

/client
Adresa

Pret

total
contract

Procent

Perioadd

indeplini

derulare

tde

contract

prestator

**)

(%)

1

2

In cazul asocierii datele de mai sus trebuie sa identifice fiecare asociat care a participat in fiecare
proiect.

Data completarii

Operator economic,
(s

emndtur d autor izatd)
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Formular nr. 13 (Model orientativ)
Acord privind prelucrarea datelor personale

Subsemnatul/a (nume, prenume)

domiciliaVl in localitatea
strada

CIIBI,

,

trr.

seria

la data

de

,

_,

_,

numirul.

Bl.

judetul

_,

S".

_,

Ap.

_o

posesor al

elibcrat de

CNP

,

participant

Ia activitl(ile proiectului ,r"Creqterea eficienfei energetice a clidirilor publice din oraqul
Iernut, Primaria, str.l Decembrie 1918, nr. 9A, Iernut", finan{at prin Programului
Opera{ional Regional 2014-2020, imi exprim acordul cu privire la utilizarea qi prelucrarea
datelor mele cu caracter personal de citre Agen{ia pentru Dezvoltare Regionall Centru qi
Oraqul lernut. Acestea vor fi folosite in scopul indeplinirii obiectivelor proiectului qi in scop
statistic, cu respectarea prevederilor legale. Acestea nu vor fi prelucrate qi publicate, pentru
informarea publicului, decit cu informarea mea prealabil5 asupra scopului prelucrlrii sau

publiclrii

Ei

ob{inerea consimfimflntului in condifiile legii.

Am fost informat cd datele furnizate vor fi tratate confidenfial in conformitate

cu

prevederile:

.

Directivei CEl95l46 privind protectia persoanelor frzice

in

ceea

ce

privegte
prelucrarea datelor cu caracter personal qi libera circulalie a acestor date, transpusi prin
Legea nr.67712001 privind protecfia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal qi libera circulafie a acestor date cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, precum qi cu prevederile Directivei 20021581C8 privind prelucrarea datelor
cu caracter personal qi proteclia vielii private in sectorul comunicaliilor electronice,
transpusd prin Legea nr. 50612004.
. Regulamentului (UE) 20161679 privind proteclia persoanelor frzice in ceea
ce priveqte prelucrarea datelor cu caracter personal qi privind libera circulafie a acestor
date qi de abrogare a
Directivei 95l46lCE (Regulamentul general
privind protecfia datelor, aplicabil din 25 mai 2018)
. Directiva (UE) 20161680 ref'eritoare la proteclia datelor personale in
cadrul activitdlilor specifice desftqurate de autoritdlile de aplicare a legii.

Semndtura

Data:
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