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MEHEDINŢI .

REGISTRA1’JRA
.1” i2—°~

NR 014 .

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE PENTRU ACI{IZITIA DE „SERVICII DE
ORGANIZARE CONFERINTE SI SEMINARII”

., CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE ŞI
Achizitor AGRICULTURA MEHEDINŢI

“PEOPLE MEETiNG PEOPLE,
. . . OPPORTUNITIES MEETINGTabi proieetului OPPORTUNITIES IN MEHEDINTI — VIDIN

CROSS - BORDER AREA”

Codul proiectului 2(3i)-3.3-1

Codul MIS ETC 225

1. INFORMAŢII GENERALE

1. l Achizitor

Denumire:

CAMERA DE COMERŢ , INDUSTRIE ŞI AGRICULTURA MEHEDINŢI

Adresă: str. Smârdan, nr. 29, cod poştal 220138, Localitate Drobeta Turnu Severin, Ţara
România

Persoană de contact Telefon 0252 3 10.280.

Raluca Ella

Email: secretariat@ccianih.ro. Fax: 0252 312.736.

Adresă de internet: : www.cciamh.ro

1.2. a) Data publicării anunţului de participare: 26.03.2012

b) Sursele de fmanţare a achiziţici: Programul de Cooperare Trans&ontalieră
România — Bulgaria 2007 - 2013

c) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora) 06.04.2012, ora 10.00
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d) Adresa unde se primesc ofertele:

CAMERA DE COMERŢ , INDUSTRIE ŞI AGRJCULTURA MEHEDINŢI

Adresă: str. Smârdan, nr. 29, cod poştal 220138, Localitate Drobeta Turnu Severn, Ţara
România

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în
documentaţia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi
evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate Ia sediul achizitorului nedeschise.

e) Eventuale clarificări privind achiziţia pot fi adresate CAMEREI DE
COMERŢ, INDUSTRIE SI AGRICULTURA MEHEDINŢI, Adresă: str. Smârdan, nr. 29,
cod poştal 220138, Localitate Drobeta Turnu Severn, Ţara România până cel târziu la data
de 29.03.2012

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

2.1. Descricre

2.1.1. Denumirca contractului de achiziţie:

Titlu..Servicii de orpanizare conferinte si seminarii”

2.1.2 Descrierca serviciilor cc vor fi achiziţionate

Se vor organiza:

. 2 conferinţe — una în Mehedinţi, cu tema ,,Construirea unei noi agende de cooperare în
domeniul responsabilităţii sociale corporatiste în zona trans&ontatieră Mehedinţi -

Vidin” şi una la Vidin cu tema ,,Proiecte de dezvoltare ale femeilor din zona
trans~onta1ieră Mehedinţi - Vidin”

. 4 seminarii — 2 Ia Vidin, cu temele ,,Inovaţia, vector al coopcrării în afaceri în zona
trans&ontalieră Mehedinţi — Vidin” şi ,,Evoluţia pieţei muncii şi a ocupării forţei de
muncă în zona translřontalieră Mehedinţi - Vidin” şi 2 în Mehedinţi — ,,Proiecte de
cooperare transüontalieră în zona trans&ontalieră Mehedinţi - Vidin” şi ,,Dezvoltarea
zonei tran&ń~onta1iere Mehedinţi — Vidin. Oportunităţi de fmanţare europene şi
naţionale”

In conformitate cu cerintele minime solicitate la punctul 5.” Descrierea obiectulni
contractului (specificaţiile tehnicc) şi cantităţile solicitatc”

Obiectiv general: crearea premiselor de cooperare economică şi socială între comunităţile din
zona Mehedinti-Vidin transiřontalieră; obiective specifice:

1. Identificarea oportunităţilor şi a potenţialului de dezvoltare economică şi socială a zonei
Mehedinti-Vidin Trans&ontalicră de organizarca de conferinţe şi seminarii, cu participarea
părţilor interesate relevantc;

2. Creşterea accesului la informaţii şi de conştientizare a importanţei rolului pe care actorii
locali au în dezvoltarea economică şi socială din Mehedinti-Vidin zona transfl~ontalieră;
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3. Sprijin pentru crearea de reţele de cooperare, în strânsă legătură cu nevoile şi interesele de
dezvoltare pentru Mehedinti-Vidin zona trans&ontatieră

2.1.3. Denumire contract şi Iocaţia lucrării, locul de livrare sau prestare

(a) Lucrări o (b) Produse (c) Servicii x
D

Execuţic o Cumpărare Categoria serviciului1 o

Proiectare şi execuţie D D 2A D

. . . .. Leasing
Reahzare prm once mij lo ace 2B x
corespunzătoare cerinţelor spectücate de o
achizitor D Inchiriere

D

Cumpărare în rate
D

Principala locaţie a lucrării Principalul loc de Principalul loc de
livrare prestare:

CAMERA DE COMERŢ~I INDUSTRIE

MEHEDINŢI

Adresă: str. Smârdan, it.

29, cod poştal 220138,
Localitate Drobeta Turnu
Severin, Ţara România

2.1.4. Durata contractului de achiziţie

Pana la finalizarea perioadei de implementare a proiectului — 11.05.2012

2.1.5 Perioada minimă de valabilitate a ofertei depuse va fi: 60 zile

Se va mentiona tiput serviciuţui ce urmeaza a fi prestat, tinand cont de AnexeLe II A si II B din
Directiva 2004/1 8/EC modificata si simiLar, AnexeLe 2A si 2B din 0UG34/2006 modificata.
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3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL
APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

Preţul eel mai sčăzut x

Observaţie:

Încazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii fmanciare, acelaşi preţ
minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se va solicita respectivilor
ofertanţi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul
va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul eel mai scăzut.

În situaţia în care egalitatea persistă, preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre
participanţii care au formulat ofertele aflate la egalitate, pe eel care s-a înscris primul la
procedură, desenmându-1 câştigătorul procedurii, cu condiţia încadrării preţului solicitat în
valoarea fondurilor alocate pentru această achiziţie.

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic o

4. PREZENTAREA OFERTEI

4.1. Limba de Româna
redactare a ofertei

4.2. Moneda în care (ecbivalentul în Euro / Ron Ia cursul BNR de la data lansării achiziţiei)
este exprimat preţul
contractului

4.3. Perioada 60 zile calendaristice de la data depunerii ofertei
minimă de
valabilitate a ofertei

4.4. Modul de Documente de identificare si caHflcare a operatoruluieconomic:
prezentare a ofertei • Declaratie privind eligibilitatea; conform Formular 2
(tehnic şi financiar)

. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în
situaţiile mentionate in formularul 3;

. Certificat de atestare fiscală (ANAF);valabil la data
dechiderii

. Certiflcat de atestare §scala pentru persoanele juridice
privind impozitele si taxele locale; valabil la data
dechiderii
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. CertifIcat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului
din care să rezulte că ofertantul poate presta serviciile
solicitate.

. Informaţii generale/ Declararea Ci&ei de Afaceri;
conform Formular 4

. Valoarea minimă a Cif}ei medii de afaceri globale pe ultimii
3 ani, soticitată a fI îndeplinită de către ofertanţi trebuie să
fIe de 600.000 Iei. Pentru îndeplinirea cerinţei de calificare,
operatorii economici vor depune documente relevante în
acest sens.

. Daca operatorul economic sau în cadrul unei asociatii fiecare
din asociati face dovada ca se încadreaza în categoria 1MM,
valoarea minima solicitata a fI îndeplinita privind cih
medie de afaceri se reduce cu 50% în conformitate cu
prevederile Legii nr. 346/2004. In cazul unei asocieri,
fIecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar
cerinta referitoare la valoarea minima a ci&ei medii de
afaceri pe ultimii 3 ani, se va considera indeplinita in mod
cumulativ.

. Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in
ultimii 3 ani,continand valori, perioade de prestare, beneficiari,
indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau
clienti privati- conform Formular S

. Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului
angajat si al cadrelor de conducere; conform Formular 6

. Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele
tebnice deţinute de operatorul economic . În cazul unei
asocieri cerintele privitoare la dotarea tehnica pot 11
îndeplinite si prin cumulde catre grupul de operatori
economici asociati.

. Pentru a fI considerat califlcat, ofertantul trebuie sa prezinte
maxim 3 (trei) documente/ contracte similare si
recomandarile aferente, cu o valoare cumulata a contractelor
de minim 200.000 Iei fan TVA, sau un contract de aceeasi
valoare. Documentele/contractele/ si recomandarile se vor
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prezentata in copie cu mentiunea ,,conform cu originalul”. In
cazul unei asocieri, cerinta se va consideraindeplinita prin
cumul.

Nota: prezentarea tuturor documentelor mentionate mai sus este
obligatorie

Oferta tehnică va conţine următoarele:

. Informatiile din propunerea tebnica trebuie sa permita
identificarea cu usurinta a corespondentei cu
speciflcatiile tehnice minime din capitolul 5 “Descrierca
obiectului contractului (specificatiile tcbnice)”.

. In cazul in care in propunerea tehnica este inclusa
posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul
respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea
/partile din contract pe care urmeaza sa le
subcontracteze, procentul pe care ii realizeaza precum si
datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

Ofertantul va prezenta:

. ,,Declaratie privind partea/partile din contract care sunt
îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora”
conform Formular 7

. ,,Acord de subcontractare” conform Formular 8

. Ofertanţii au obligaţia de a indica în cadrul ofertei faptul
că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la
condiţiile de muncă şi protecţia muncii

Formular 10 — ,,Declaraţie privind respectarea obligaţiilor
referitoare Ia condiţiile de muncă şi de protecţia muncii”

Oferta fmanciara va contine urmatoarele:

Se va completa următorul formular:

. formularul de ofertă, conform Formular 12

Pretul ofertei (fara TVA) se va exprima in RON si echivalent EURO,
TVA evidentiat separat si va ramane neschimbat pe toata perioada de
valabilitate a ofertei.

. Ofertantul va elabora propunerea fmanciară astfel încât
aceasta să f’urnizeze toate informaţiile cu privire la preţ
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tarif, precum şi la alte condiţii fmanciare şi comerciale
legate de obiectul contractului.

. Oferta poate include diseounturi oferite sau orice alte
facilitati financiare.

Cursul de schimb pentru paritatea leu/euro este cel publicat de BNR in
data:

1 euro = 4,3780 lei din data 20.03.2012

Modalitate de plata:

Platile se vor efectua numai pe baza facturii, in contul indicat de catre
Fumizor in contractul de achizitie publica, prin Ordin de Plata dupa
organizarea flecarui seminar organizat in parte.

Depunerea ofertelor:

Ofertele vor II depuse la următoarea adresă:

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ~I AGRICULTURA
MEHEDINŢI

Adresă: str. Smârdan, nr. 29, cod po$al 220138, Localitate Drobeta
Turnu Severin, Ţara România

Data şi ora limită de depunere a ofertelor:

06.04.2012, ora 10.00
Modul de prezentare al ofertelor:

Se depun: Un exemplar original şi un exemplar copie.
Fiecare pagină din ofertă trebuie numerotată, stampilata si seninată, la
ofertă va fi anexat un opis al documentelor prezentate.

Oferta se prezintă în 2 plicuri separate, sigilate, purtând denumirea şi
adresa ofertantului. Pe plicurile interioare apare notiticarea:
OriginallCopie.

Fiecare, dintre cele 2 plicuri va contine, cate I plic in care vor fi
inserate urmatoarele:

. documentele de identificare/calificare;

. oferta financiară

. oferta tebnică
Acesteplicurivor introduce într-un plic exterior (pachet) închis
corespunzător şi netransparent, pe plicul exterior se trece adresa
autorităţii contractante cu inscripţia: A NU SE DESCHIDE INAINTE
DE DATA: 06.04.2012,orele 12:00.
Plicul exterior (pachet) va contine o Scrisoare de inaintare.
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4.5 Garanţia de participare, dacă este Cuantumul garantiei de participare este 6.000 lei.
cazul Perioada de valabilitate a garanţiei de participare va

fi egală cu perioada de valabilitate a ofertei,
respectiv 60 de zile.

4.6 Garanţie de bună execuţie, dacă Nu este cazul
este cazul

4.7 Posibilitatea retragerii sau Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a
modifieării ofertei şi retrage oferta numai mamte de data hniită

stabilită pentru depunerea ofertei şi numai prmtr-o
solicitare scrisă în acest sens.
In cazul în care ofertantul doreşte să opereze
modificări în oferta deja depusă, acesta are
obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea
modificărilor respective de către achizitor până la
data limită pentru depunerea ofertelor.
Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările
trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de
la capitolul 4.4 ,,Modul de prezentare a ofertei
(tebuic si fmanciar)”, cu amendamentul că pe
plicul exterior se va marca în mod obligatorin şi
inscripţia ‘MODIFICARI.
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi
modifica oferta după expirarea datei limită stabilite
pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea
excluderii acestuia de Ia procedura pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică.
Operatorul economic are obligaţia de a depune
oferta Ia adresa şi până la data limită pentru
depunere stabilite în invitatia de participare
(postata in presa si pe pagina de web a
Achizitorului).
Ofertele pot fI transniise prin poştă sau depuse
direct de către ofertant la adresa indicată în
invitatia de participare, Indiferent de modalitatea
de depunere/transmitere ofertantul îşi asumă
riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa
majoră.

Oferta depusă Ia o altă adresă a achizitorului decât
cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru
depunere se consideră oferte întârziate şi se
returnează nedeschisă.
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Condiţiile de modificare a ofertei:

Modificări la oferta fmanciară nu se admit în afara
acelor greşeli aritmetice, dar numai cu acordul
ofertantului. In cazul în care ofertantul nu acceptă
corectarea greşelilor aritmetice, oferta se va
considera neconformă. Erorile aritmetice se
corectează după cum urmează: dacă există o
discrepanţă între preţuI unitar şi preţul total trebuie
luat în considerare preţuI unitar, iar preţul total se va
corecta eorespunzător.

Dacă există discrepanţă între litere şi cifře, trebuie
luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar
valoarea exprimată în ei&e se va corecta
corespunzător.

4.8 Jnformaţii referitoare la termenele Prestarea serviciilor se va face in localitatile:
pentru prestarea serviciilor Drobeta Tumu Severn, judeţul Mehedinţi, România

şi Vidin, Bulgaria.

Calendarul desfasurarii evenimentelor este prezentat
la punctul 5 ,,Descrierea obiectului contractului
(specificatüle tebnice)” din prezenta Documentatie.

4.9 Modalităţi de contestare a deciziei Contestatiile se vor depune Ia Tribunalul Mehedisiţi,
achizitorului de atribuire a contractului in care isi are sediul social Achizitorul.
de acbiziţie şi de soluţionare a Formular de contestatie pentru persoane juridice —

contestaţiei Formularul D

4. i O Clauzele contractuale obligatorii, Pretul contractului ramane ferm pe toata perioada
inclusiv eondiţiile de derularii obligatiilor contractuale intre Furnizor si
actualizare/modifieare a preţului Achizitor.
contractului de achiziţie Oferta financiara nu poate ti modificata decat in

situatia unei erori aritmetice, conform capitolului 4.5
,,Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei”, si
numai pana la momentul semnarii contractului de
achizitie publica.

Conditii contractuale obligatorii:

1. Prestarea serviciilor se va efectua de catre
Ofertantul declarat castigator, in localitatile indicate
in documentatie.
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2. Termenele si plata se vor respecta in
conformitate cu detaliile din prezenta documentatie.

3. In urma prestarii serviciilor se vor into cmi
rapo arte de activitate de catre Prestator, pentru
fiecare seminar in parte.

5. Descńerea obiectului contractului (specificaţiile tehnice) şi cantităţile solicitate

Obiectul contractului (specificaţiile tehnice) sunt descrise astfel încât să permită oricărui
ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu au ca efect introducerea unor obstacole
nejustificate de natură să restrângă concurenţa între operatorii economici.

Se vor organiza:

. 2 conferinţe — una în Mehedinţi, cu tema ,,Construirea unei noi agende de cooperare
în domeniul responsabilităţii sociale corporatiste în zona trans&ontalieră Mehedinţi -

Vidin” şi una la Vidin cu tema ,,Proiecte de dezvoltare ale femeilor din zona
trans&ontalieră Mehedinţi - Vidin”

. 4 seminarii — 2 Ia Vidin, cu temele ,,Inovaţia, vector al cooperării în afaceri în zona
trans&ontalieră Mehedinţi — Vidin” şi ,,Evoluţia pieţei muncii şi a ocupării forţei de
muncă în zona trans&ontalieră Mehedinţi - Vidin” şi 2 în Mehedinţi — ,,Proiecte de
cooperare trans&ontalieră în zona transiřontalieră Mehedinţi - Vidin” şi ,,Dezvoltarea
zonei trans&ontaliere Mehedinţi — Vidin. Oportunităţi dc finanţare europene şi
naţionale”

Specificaţiile tehnice nu trebuie să cuprindă sau să indice o anumită origine, sursă, producţie,
un procedeu special, o marcă de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de
fabricaţie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a
anumitor produse/servicii.

Conditli minbne pentru organizarea conferintei Hr. 1 (Mehedinti):
. Săli de conferinje: 4: I salű principalä pentru sedin~e1e în plen si alte 3 pentru

dezbateri Ia mese rotunde;
. acces internet (preferabil wireless);
. Echipamente pentru conferinta: instalatie de sunet —

o 4microfoane;
o echipament de traducere sirnultana,
o Laptop,
o videoproiector,
o ecran de proiectie;
o 4 flip chart-un si hartii,
o 4 seturi de markere.
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. Servicii de aranjare sali si receptie participanti:
spatiu pentru receptia Si inregistrarea participantilor,

• 2 stand-ui-i pentru distnibuirea mapelor si pentru expunerea materialelor
de informare.

. Servicii de cazare si masa: Va fi asigurata cazarea pentru 3 nopti pentru 80 participanti
din afara orasului, 8 speakeri si 2 membri din echipa de proiect din Bulgaria, la o
pensiune sau hotel de minim 3 stele

. Mese: Cina (90 persoane x 3 zile), Pranz (130 persoane x 3 zile) —

. Servicii catering; 5 pauze cafea x 128 persoane

. Asigurarea transportului participantilor (intern —38 persoane si extern —62 persoane) si
a materialelor suport Ia locul desfasurarii conferintei

. Indrumarea participantilor in timput confenintelor (pentru cazare, restaurant, locul de
receptie)

. 8 Experti

Conditü minime pentru organizarea conferintei nr. 2 (Vidhi):

. Sati de conferinta: 3 Sali - sala principala pentru sesiuni in plen si alte 2 pentru

. dezbateri Ia mese rotunde.

. acces internet (preferabil wireless);

. Echipamente necesare:
o instalatie de sonorizare
o 6microfoane;
o echipament de traducere simultana,
o Laptop,
o videoproiector,
o ecran de proiectie;
o 3 flip chart-un si hartii,
o 3 seturi de markere.

. Servicii de aranjare sali si receptie participanti:

. spatiu pentru receptia si inregistrarea participantilor, 2 stand-un pentru distribuirea
mapelor si pentru expunerea materialelor de informare.

. Servicii de cazare Si masa:
o Va fi asigurata cazarea pentru 3 nopti / 40 participanti din afara orasului, 8

experti si 2 membri din echipa de proiect din Romania
o Mese: Cina (50 persoane x 3 zile), Pranz (90 persoane x 3 zile)
o Servicii catering: 5 pauze cafea x 88 persoane

. Asigurarea transportului participantilor (intern - 48 persoane si extern 42 persoane) si
a materialelor suport la locul desfasuranii

conferintei
. Indrumarea participantilor in timpul conferintetor (pentru cazare, restaurant, locul de

receptie)
. 8 Experti
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Condiţii minime pentru organizarea seminanxlui nr. 1 (Mehedinti):

. Sala si echipamente pentru seminar:
o 1 sala principala pentru 2 zile, cu acces internet (preferabil wireless);
o laptop,
o echipament de traducere simultana,
o videoproiector,
o ecran de proiectie;
o I flip chart, hartii si markere.

. Servicii de aranjare sala si receptie participanti;

. Servicii de cazare si masa:
o Va fi asigurata cazarea pentru 1 noapte pentru 20 participanti din afara orasului
o Mese:

. Cina (20 persoane x l zi),

. Pranz (30 persoane x 2 zile)

. Servicii catering: 4 pauze cafea x 30 persoane
. Asigurarea transportului participantilor (intern - 10 persoane si extern 15 persoane) si

a materialelor Suport Ia locul desfasurarii conferintei
. 2 Experti

Condiţii minime pentru organizarea seminarului nr. 2 (Vidin):
. Sala si echipamente pentru seminar:

o l sala principala pentru 2 zile, cu acces internet (preferabil wireless);
o laptop,
o echipament de traducere siniultana,
o videoproiector,
o ecran de proiectie;
o l flip chart, hartii si markere.

. Servicii de aranjare sala si receptie participanti;

. Servicii de cazare si masa:
o Va E asigurata cazarea pentru 1 noapte pentru 20 participanti din afara orasului
o Mese:

. Cina (20 persoane x I zi),

. Pranz (30 persoane x 2 zile)

. Servicii catering: 4 pauze cafea x 30 persoane
. Asigurarea transportului participantilor (intern - 10 persoane si extern 15 persoane) si

a materialelor suport Ia locul desfasurarii conferintei
. 2 Experti
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Condiţii minime pentru organizarea seminarului nr. 3 (Vidin):
. Sala si echipamente pentru seminar:

o 1 sala principala pentru 2 zile, cu acces internet (preferabil wireless);
o laptop,
o echiparnent de traducere sirnultana,
o videoproiector,
o ecran de proiectie;
o 1 flip chart, hartii si markere.

. Servicii de aranjare sala si receptie participanti;

. Servicii de cazare si masa:
o Va fi asigurata cazarea pentru I noapte pentru 20 participanti din afara orasului
o Mese:

. Cina (20 persoane x 1 zi),

. Pranz (30 persoane x 2 zile)

. Servicii catering: 4 pauze cafea x 30 persoane
. Asigurarea transportului participantilor (intern - 10 persoane si extern 15 persoane) si

a materialelor suport Ia locul desfasurarii conferintei
. 2 Experti

Condiţii minime pentru organizarea seminarului nr. 4 (Mehedinti):
. Sala si ecbipamente pentru seminar:

o t sala principala pentru 4 zile, cu acces internet (preferabil wireless);
o laptop,
o ecbipament de traducere simultana,
o videoproiector,
o ecran de proiectie;
o 1 flip chart, hartii si markere.

. Servicii de aranjare sala si receptie participanti;

. Servicii de cazare si masa:
o Va fI asigurata cazarea pentru 3 nopti pentru 20 participanti din afara orasului
o Mese:

. Cina (20 persoane x 3 zile),

. Pranz (40 persoane x 4 zile)

. Servicii catering: 8 pauze cafea x 40 persoane
. Asigurarea transportului participantilor (intern - 15 persoane si extern 20 persoane) si

a materialelor suport Ia locul desfasurarii conferintei
. 2 Experti

Nota:
. CATERING: Pauza de cafea: I (va consta in servirea de: cafea, apa minerala plata si

carbogazoasa, sucuri naturale (minim 3 feluri), produse patiserie (minim 5 feluri),
produse cofetarie (minim 5 produse). Se vor asigura farfbrii, pahare, tacamuri,
servetele etc.
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- Inehirierea şi amenajarea sălilor:

Operatorul economic va prezenta beneflciarului o optkme privind locaţia în care se va
desfăşura evenimentul, opţiune care să corespundă standardelor de calitate şi eonfort cerute de
specificul evenimentului, respectiv:

. capacitate de aproximativ 60 — 70 de persoane, pentru desfasurarea in bune
conditii a conferintei

. durata maxim 5 ore/zi

. locatie centrala, clasificare minim 3*

. acces internet (preferabil wireless), telefon, fax, (facilitati de printat,
fotocopiere)

. mobilier, scaune pentru 60 — 70 persoane, masa pentru instalarea
videoproiectorului

. prezidiul pentru 5 persoane

. ecran pentru videoproiector

. se va permite accesul prealabil al echipei de organizare a intahiirii pentru
verificarea salii inaintea desfasurarii acesteia

. sa nu aiba stalpi de sustinere, pereti despartitori sau alte elemente arbitecturale
ce ar putea impiedica vizibilitatea persoanelor aflate in sala

. sa aiba lumina naturala, dar cu posibilitate de proiectie in conditii bune

. sala sa fle prevazuta cu instalatie de aer conditionat

. sa fIe marcata corespimzator, pentru accesul facil al participantilor

. servicii de receptie, primire a participantilor

De asemenea, va asigura montarea bannerelor, a roll-up-urilor şi a posterelor daca este cazul.

. Se vor prezenta precontracte pentru indeplinirea tuturor cerintelor minime solicitate
pentru organizarea conferintelor si seminariilor;

. Va 6 asigurata cazarea la o pensiune sau hotel de minim 3 stele

6. Modalităţi de contestare a decizici aehizitorulni de soluţionare a contcstaţiilor

Eventualele contestatii ale ofertantilor cu privire la decizia de atribuire a contractului pot E
formulate de catre un ofertant in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la
cunostinta a comunicarii rezultatului procedurii.

Contestatia se solutioneaza in termen de 3 zile de catre comisia de solutionare a contestatiilor
din cadrul CCIA Mehedinti, comisie constituita special in vederea solutionarii contestatiilor in
urma atńburii contractelor prin raportul de evaluare al comisiei de evaluare.

In cazul in care ofertantul contestatar este nemultumit de decizia comisiei de solutionare a
contestatiilor in cadrul CCIA Mehedinti, se poate adresa in termen de 5 zile de la primirea
raspunsului la contestatie, instantei de judecata competenta, respectiv Tribunalul Mehedinti,
cu sediul in municipiul Drobeta Tumu Severn, bulevardul Carol I, nr. 14, judet Mehedinti.
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7. Modelul de contract de achizitie ce va fi incheiat se gaseste atasat Ia prezenta
docuinentatie.

PRESEDINTE,

NICOLAE TUDORESCU
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FORMULAR 1

OPERATORUL ECONOMIC înregistrat ~a sediul achizitorului
nr, data ora_____

(denumire / sediu )

SCRISOARE DE INAINTARE

Către ___________________________

(denumirea autorităţii coniractante ~yi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din , privind

aphcarea procedurii de ____________________(denum ire procedură) pentru atribuirea contractului

_____________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică,),

noi ____________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă

transmitem alăturat următoarele:

1. Documental ________________________(tipul, scria/numărul, emitentul) privind garanţia

pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia dc atribuire;

2. Pachetu]lplicul sigflat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de

_________ copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

c) mostre, schiţe după caz.

Avem speranţa că ofcrta noastră estc corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării Cu stimă,

Operator economic,

(semnătura autorizată)
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FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC

(denutnirea/nurnele)

DECLÁJŁ4ŢIE PRJVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ,

(denumireaĺnumele si
sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, ca nu am fost condamnat, în ultimii S ani , prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii
criminale, pentru corupţie, &audă şii sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi conłlrmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ____________________________ .

(se precizează data expirării perioadei
de valabilitate a ofertei)

Data completării

Operator economic,

(semnatura autorizată,)
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FORMULAR 3

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND NEÎNCADRAREA îN
SITUAŢIILE MENTIONATE IN FORMULARUL 3

Subsemnatul(a) (denumirea, numele operatorului economic), în
calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează
procedura) pentru atribuirea eontractului de achiziţie publică având ca obiect

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de
(zi/lunăĺan), organizată de (denumirea achizitorului),

declar pe propria răspundere că:

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt eonduse de un
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt întro situaţie simi]ară cu cele
anterioare, reglementată prin lege;

b) nu fac obiectul unei proeeduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile
prevazute la aIm, a);

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data
solicitată .

ci) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale, si nu am produs prejudicii
beneficiarilor mei;

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greşeli în materie profesională.

e) nu prezint informaţii false si sunt de acord sa prezint informaţiile solicitate de către
achizitor, în seopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile fúrnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

Operator economic,

(semnătură autorizaĺă)
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FORMULAR 4

Operator economic

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirealnumele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon Far E-maiř

5. Certiflcatul de înmatricularc/înregistrare

(numărul înmatriculare/inregistrare, data)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare (se va solicita după
caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndcplincşte condiţiile de
funcţionare specifice pcntru activitatea CAEN în care se înscrie obicctul contractului de
achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă cstc cazul:

1.

(adrese complete, telefonifax, certificate de inmatriculare/imegistrare)
2.

3.

4.

8. Principala piaţă a afacerilor:

9. Ci&a de afaceri pe ultimii 3 ani:
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Ci&a de afaceri Ciňa de afaceri anuală (la 31 dec )
Anul anuală (la 31 dec ecMvalent euro

lei

I

2

3

Media anuală:

Operator economic,

(semnătură autorizată)
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FORMULARUL 5

Operator economic

(denumireaĺnumele)

DECLARÁŢIE

PRIV1ND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsenmatul, reprezentant împuternicit al
(denumireaĺnumele şi sediul/adresa candidatului!ofertantului), declar pe propria răspundere,
sub sancţiunile aplicabile faptei de fais în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat
sunt reale.

Subsenmatul declar că informaţiile fbrnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verifícării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsenmatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să ibrnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai

(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

. Operator economic,

(semnătură autorizată)
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Nr. Obiect Codul Denumirealnume Calitatea Preţ Procent Perioadă
crt. contract CPV beneuiciar prestatorului*) total îndeplinit derulare

. de contract/client contract
prestator

Adresa (%)

I

2

Operator economic,

(semnătură autorizată)

*)se precizează calitatea în care a participat Ia îndeplinirca contractutui, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de fmalizare a prestării.

Str. Smâr’fan in’. 29, ÇDr. ţr.Severin, coď220138, juL j9ieňeďinti

ąéĹ: 0252 310.280, ~Fax~ 0252 312.736//Web: www.cciamiLro, c-matE secrctariat@cciamll.ro



C!)
CAMERA DE COMERt INDUSTRIE SI AGRICUI.TURA MHEDINTI

IMPREUNA PENTRU ArACtRtA TA

FORMULAR 6

Operator economic

(denumireainumele)

DECLARAŢIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împutemicit al
(denumirea/numele şi sediuL’adresa candidatuluilofertantului), declar pe propria răspundere,
sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat
sunt reale.

Subsenmatul declar că informaţiile fürnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg eă achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmărü
declaraţiilor, situaţiilor şi doeumentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsenmatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai

(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Anul I Anul 2 Anul 3

Personal angajat

Din care personal de conducere
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(În cazul solicitării)

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului
responsabil pentru îxideplhiirea contractului de achiziţie publică.

Data completării

Operator economic,
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CURRICULUM VITAE

(Maxim3 pagini +3 pagini anexe)

Postul propus in contract:

1. Prenume:

2. Nume:

3. Data si locul nasterii:

4. Nationalitate:

5. Stare civila:

Adresa (tel./faxle-mail):

6. Educatie:

Tnstitutie:

Data:

De la (luna./an)

Pana la (luna/an)

Diploma:

7. Limbi straine

(Pc o scara de la 1 Ia 5, 5 este cel mai bun nivel):

Limba Nivel Citit Vorbit Scris

[‘imba materna

8. Membru al unor asociatil profesionale:

9. Alte caliticari (e.g. computer, etc.):

10. Pozitia prezenta:

11, Ani de experienta:

12. Calificari cheie:

13. Experienta specifica:
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Tara Data: de Ia (luna/an) la Yurnele si descriereape scurt a
(luiwJan) 9roiectului

14. Experienta profesionala:

!kta: de Ia (luna/an) la (lunaĺan)

Locul

Compania/organizatia

Postul

Descrierea postului

15. Aitcie:

15a. Lucrari publicate si seminarii:

15b. Recomandari
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FORMULAR 7

Operator economic

(denumirealnumele)

LISTĂ

CU SUBCONTRACTANŢII

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul ofertant/caixlidat/reprezentant
împuternicit al (denumirea/numele şi sediul/aciresa
candidatuluilofertantului), deelar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Nr Denumire /flume Datele de recunoaştere ale Specializare Partealpărţile din
cit subcontractant subeontractanţilor contract ce urmează a

fI subcontractate

Operator economic

(senmătură autorizată)
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FORMULAR 8

ACORD DE SUBCONTRACTARE

La contractul de achiziţie publică ce se va încheia între
(denumirea autorităţii contractante)

şi privind prestarea

(denumire ofertant)

(denumirea contractului de achiziţie publică)

1. Părţi semnatare

Acest acord de subcontractare este încheiat între:

1.

(denumirea, sediul, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal)

denumit/ă în continuare contractant/antreprenor general

şI

2

(đenumirealnumele, sediul/adresa, C.U.I., O.R.C., reprezentant
legal)

denumit/ă în continuare subcontractant/subantreprenor.
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2. Obiectul acordului de subcontractare

Obiectul prezentului acord de subcontractare îl reprezintă prestarea de către
subcontractant a următoarelor categorii de servicii:

în cacirul contractului de achiziţie publică având ca obiect

(denumirea contractului de achiziţie publică)

pe care contractantul general îl va încheia cu achizitorul.

3. Valoarea serviciilor prestate de subcontractant

Valoarea srviciilor ce vor fi prestate de către subcontractant, conform ofertei depuse,
este de lei (fhră TVA), reprezentând % din valoarea totală a
ofertei şi implicit, din valoarea totală a contractului de achiziţie publică.

4. Durata de prestare a servicilor executate de subcontractant

Durata de prestare a serviciilor ce fac obiectul prezentului acord de subcontractare va
stabilită în conformitate cu graficul de prestare a contractului de achiziţie publică.

La încheierea contractului de subcontractare graficul de prestare a serviciilor se va
constitui ca anexă a contractului de subcontractare.

5. Durata de garanţiei de bună exccuţie a serviciilor prestate de subcontractant

Durata garanţiei de execuţie a serviciilor ce fac obiectul prezentului acord de
subcontractare va fI luni, de la data senmării proeesului verbal de recepţic la terminarea
prestarii serviciilor.

6. Alte clauze

Str Smârďan nr 29, (DriTr.Severin, coő220138,juő SWefleďinti
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Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi
pe care contractantul le are faţă de achizitor conform contractului de achiziţie publică având
ca obiect

(denumirea contractului de achiziţie publică)

Prezentul acord de subcontractare a fost încheiat astăzi , în
trei exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi tin exemplar original ce va fi depus
împreună cu oferta.

Contractant general Subcontractant

(denumirea) (denumirea)

(reprezentant legal) (reprezentant legal)

LS. L.S.

Notă:

În cazul în care oferta depusă este desenmată câştigătoare a licitaţiei, acordul de
subcontractare va fi legalizat potrivit legii şi va constitui parte integrantă a contractului de
subcontractare ce se va încheia între contractant/antreprenor general şi
subcontractant/subantreprenor.
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FORMULAR 9

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării Ia procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, aim. 1 din O.U.G. nr. 34/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.

1. Părţile acordului:

, reprezentată prin , în calitate de

(denumire operator economic, sec/itt, telefon)

_____________________________ reprezentată prin , în calitate de

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordnlui:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de
(denumire achizitorul) pentru atribuirea contraetului /acordului cadru

(obiectul contractuluiĺacordului-cadru)

b) derularea în eomun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune
cajîind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. _________________________________________________

2. ____________________________________

2.3 Contribuţia fmanciară/tebnicălproĺ’esională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de
achiziţie pubiică este:

1. %S.C. __________________

2. %S.C. __________________
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2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de
asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1. %S.c. __________________

2. %S.C. ___________________

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării
procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a
contractului ( în cazul desemnărü asocierii cajîind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

4.1 Se îniputerniceşte SC , având calitatea de lider al asociaţiei pentru
întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea
constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC , având calitatea de lider al asociaţiei pentru
senmarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin
prezentul acord, în cazul desemnării asocierii caJiind côştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirca sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute Ia art. 2 din

acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va §
transmisă Ia adresa/adresele , prevăzute la art

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte niodalităţi de comunicare.

7 Litigii

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare
vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi (data semnării lui)

Liderul asociatiei:

(‘denumire acbizitor)
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ASOCIAT 1,

ASOCIAT 2,

Notă!: Prezentul acord de asociere constiluie un model orientativ şi se va completa înfuncţie
de cerinţele spec(fice ale obiectului contractuluilcontractelor.
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FORMULAR 10

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARÁŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAŢHLOR

REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI DE PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al
(denumirea/nuniele şi sediuliadresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, în
conformitate cu art. 34 aim. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
337/2006 că, la elaborarea ofertei, s-a ţinut cont de obligaţiile referitoare la respectarea
condiţiilor de muncă şi a normelor de protecţia muncii şi PSI ce se impun a fi respectate în
execuţia lucrărilor.

Subsemnatul declar că ne angajăm faţă de achizitor că, pe tot parcursul execuţiei
contractului de lucrări, vor fi respectate normele de protecţia muncii şi PSI în vigoare.

Subsenmatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării

Operator economic,

(semnătură autorizată)
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FORM]JLAR 11

BANCA

(denuniirea)

SCRISOARE DE GARÄNŢIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă Ia procedura de atribuire a contractului de acbiziţie publică

Către

(denumirea autorităţii contractante)

(adresa autorităţii contractante)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea

contractului de achiziţie publică),

noi (denumirea băncii), având sediul îmtgistrat
la (adresa băncii), ne obligăm faţă de

(denumirea autorităţii contractante) să plătini
suma de (suma în litere şi ci&e), la prima cerere scrisă
şi f~ră ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca, în cererea
sa, achizitorul să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existentei uneia
sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) Ofertantul (denumirea/numele ofertantului) şi-a
retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fund stabilită câştigătoare, ofertantul
(denumirealnumele ofertantului) nu a

constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul

(denumirealnumele ofertantului) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică
în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până în data de Parafată de baneă
înziua luna anul

(semnătură autorizată)
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FORMULAR 12

(denumirealnumele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către

(đenumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsenmaţii, reprezentanţi ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerirtţele
cuprbse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm (denumirea
serviciului) pentru suma de (suma în litere şi în cifře, precum şi moneda
ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, Ia care se adaugă TVA în valoare de

(suma în litere şi în ciü~e, precum şi moneda ofertei)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de achizitor. (se va indica anexa la formular)

3 Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de
zile (durata în litere şi ci&e)

respectiv până la data de (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

j nu depunem ofertă alternativă.
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6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dunmeavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă
primită.

Data / /

(nume, prenume şi semnătură),

L. S.

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
(denumireainumele operatorului economic)
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ANEXA LA FORMULAR DE OFERTA ;

(denumireainumele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREŢU1U

pentru servicii

Anexă la ofertă

VALOARE VALOARE

Nr. (faraTVA) (cuTVA)

crt. OBSERVA
Til

Euro Lei Euro Lei

1.

2.

3.

TOTAL

(semnătura autorizată)

L.S.
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CONTRACT DE SERWCH (model)

Contract de prestare servicii de organizare de seininarii
nr data

Art. 1 Partile Contractante

CAMERA DE COMERŢŞI INDUSTRJE MEHEDINŢI

Adresă: sit Smârdan, nr. 29, cod poştal 220138, Localitate Drobeta Turnu Severin, Ţara
România, telefonlfax , cod fiscal cont , reprezentată prin

, funcţia Preşedinte în calitate de achizitor, pe de o parte,

S.C S.R.L., Adresă u, nr , corn.
, jud , telefonifax , nurnăr de înrnatriculare

, cod űscal , cont , sucursala
, reprezentată prin ,

funcţia în calitate de prestator, pe de altă parte.

Articolul 2. Obiectul contractului

2.1. Obiectul prezentului contract consta in prestarea de servicii de organizare de seniinarii
asa cum sunt detaliate si descrise in documentatia de atribuire si in Anexa 1 la prezentul
contract.

2.2. Orice eveniment ce face obiectul prezentului contract se va achita dupa ünalizarea
acestuia.

Articolul 3. Durata contractului

3.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de la data intrarii in vigoare a contractului,
respectiv de la — până la 11.05.2012.

Articolul 4. Defmitii

4.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor E interpretati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre
achizitor, in calitate de Beneficiar, si Ofertantul castigator, in calitate de Prestator;

b) BeneEciar si Prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul
contract;
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c) pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Beneficiar, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului, asa cum sunt mentionate in
documentatia de atribuire si in Anexa 1 la prezentul contract;

e) echipamente - echipamentele si orice alte bunuri necesare prestarii serviciilor si pe care
Prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f~ forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greseĺii
sau vinci acestora, care nu putea fi prevazut Ia momentul incheierii contractului si care face
impo sibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; Sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind limitativa ci enunciativa;

g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile;

Articolul 5. Intrarea in vigoare

5.1. Contractul intra in vigoare la semnarea lui de catre ambele parti.

5.2. Prestatorul nu va putea pune in intarziere achizitorul prin neefectuarea Ia timp a
activitatilor cc fac obiectul prezentului contract si a anexelor care constituie parte integranta a
acestuia.

Articolul 6. Documentele contractului

6.1. Documentele care constituie anexe obligatorii ale prezentului contract, obligatorii pentru
parti, sunt:

a) propunerea financiara si tebnica a ofertantului;

b) caietul de sarcini, parte a documentatiei de atribuire;

c) alte anexe la contract.

Articolul 7. Dezvaluirea informatlilor privind prezentul contract.

7.1. Informatiile privind prezentul contract si executarea lui vor § dezvaluite autoritatilor
competente in masura in care aceste informatii sunt solicitate.

7.2. O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti, de a utiliza
informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale sau de a se
conforma unor cereri ale auditorilor silsau autoritatilor.

Articolul 8. Drepturi de proprietate intelectuala

8.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi Beneficiarul impotriva oricaror:
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a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, flume, marci bregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, derivate din actiunile de la pct.
8.1.a) constatate in baza unei hotararijudecatoresti, irevocabile.

Articolul 9. Obligatiile Prestatorului

9.1. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile la care se obliga prin contract, in
conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si anexe, intr-o maniera
competenta, profesionala si cu promptitudine, fIind raspunzator atat de siguranta operatiunilor
si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului. Prestatorul se obliga sa asigure respectarea disciplinei la locul de munca, a
metodologiilor de lucru utilizate in mod curent in activitatea de acest tip.

9.2. Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane si materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie,
fie defmitive cerute de si pentru contract, in măsura in care neeesitatea asigurării acestora este
prevăzuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract;

Articolul 10. Personalul

10.1. Prestatorul va asigura, suportand costurile aferente, personalul necesar prestarii
serviciilor prevazute in Anexa 1 la prezentul contract.

10.2 Prestatorul va asigura, dupa cum considera necesar, prin proceduri adecvate, recrutarea
personalului in vederea desfasurarii serviciilor descrise in Anexa 1.

10.3. Prestatorul se obliga sa stabileasca programul de activitate si sarcinile de serviciu pentru
personalul angajat, astfel incat serviciile sa fie prestate cu respectarea termenelor si conditiilor
prevazute in prezentul contract.

Articolul 11. Obligatiile Beueficiarului

11.1. Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului orice informatii sau documente
necesare realizarii obiectului prezentului contract.

11.2 Beneflciarul se obliga sa anunte orice necesar de rezervare de sala de conferinte, cazare
si/sau masa cu 3 zile inainte de data la care aceste facilitati sunt necesare, respectiv data la
care evenimentul are lo c.

11.3. Beneficiarul se obliga sa anunte anularea unui eveniment cu cel putin 2 zile inainte de
data acestuia, caz in care este exonerat de orice obligatie de plata aferent rezervarii respective.
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Articolul 12. Pretul si Conditiile de plata

12.1 In schimbul serviciilor prestate de Prestator conform prezentului contract, Beneficiarul se
obliga sa plateasca Prestatorului contravaloarea serviciilor contractate si prestate, PC baza
facturii fIscale receptionate. Lipsa facturii ii cxonereaza pe Beneficiar de achitarea
contravaloarii serviciului prestat.

12.2. Plata se va face pentru fIecare eveniment in parte si dupa organizarea acestuia desfasurat
pe parcursul lunilor aprilie 2012 — mai 2012 respectandu-se graflcul estimativ al sustinerii
seniinarilor, ce face parte integranta a prezentului contract, nu se va accepta nicio solicitare de
plata anterior organizarii unui seminar. Plata se va face numai in baza facturilor emise de
prestator.

12.5. Plata va fi efectuata in contul Prestatorului: cont
- , deschis la

Articolul 13. Actualizarca pretului contractului

13. 1. Pretul este ferm si nu poate suporta schimbari pe parcursul duratei intregului contract,
indiferent de eventuale modificari ale situatiei economice a prestatorului / generale.
Prestatorul avand obligatia sa se incadreze in cuantumul sumei ofertate in cadrul procedurii
competitive de atribuire a contractului de organizare seminarii, cunoscand impartirea si
organizarea cursurilor.

Articolul 14. Raspunderca

14.1. Prestatorul va fi raspunzator pentru buna desfasurare a flecarui eveniment, din orice
punct de vedere si sub toate aspectele de natura organizatorica.

14.2. Prestatorul va raspunde pentru orice prejudiciu, paguba sau pierdere directa sau indirecta
cauzate Beneflciarului prin actiunile sau inactiunile sale sau ale personalului sau si va plati
Beneiiciarului toate aceste daune, dezdaunandu-l integral.

Articolul 15. Incetarca contractului

15.1. Beneficiarul poate decide, in mod unilateral, incetarea acestui contract, cu efect imediat,
fara punere in intarziere, fara interventia vreunei instantei, fara indeplinirea vreunei
formalitati, prin transmiterea catre prestator a unei simple instiintari in acest sens, in
urmato arele situatii:

a) daca Prestatorul nu presteaza, total sau partial, in conditiile agreate, serviciile ce fac
obiectul prezentului contract la vreun eveniment.

b) in cazul in care Beneflciarul primeste din partea participantilor la evenimente, trei sau mai
multe plangeri / sesizari, avand ca obiect doua evenimente diferite, plangeri I sesizari cu
privire fIe la comportamentul Prestatorului sau al prepusilor acestuia, fIe cu privire la calitatea
serviciilor de organizare, de cazare, la calitatea branei etc.
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15.2. Exercitarea de catre Beneficiar a dreptului de incetare unilaterala a contractului nu va
avea drept efect renuntarea la Beneficiarului la dreptul de a obtine de la Prestator, integral,
repararea daunelor directe sau indirecte produse de acesta.

Articolul 16. Cesiunea

16.1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial drepturile si obligatiile sale
asumate prin prezentul contract, dat fiind ca atribuirea prezentului contract este rezultatul
procedurii competitive. Prestatorul nu poate subcontracta, integral sau partial serviciile care
fac obiectul prezentului contract, in lipsa acordului prealabil, exprimat in scris, al
Benetlciarului.

16.2. Eventuala subcontractare nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind
orice obligatii asumate fata de Benefleiar prin contract.

Articolul 17. Forta maj ora

17.1. Nici una din partile prezentului contract nu va E raspunrzatoare pentru neexecutarea la
termen silsau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia dintre obligatiile care ii
incumba in baza prezentului contract, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata
de un eveniment imprevizibil si ale carui consecinte sunt de neinlaturat de catre partea care il
invoca.

Partea care invoca evenimentul mai sus mentionat este obligata sa aduca la cunostinta
celeilalte, in termen de 5 zile de la data inceperii evenimentului si in mod complet, producerea
acestuia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor
respectivului eveniment. -

Forta majora este invocabila doar daca este constatata de o autoritate competenta.

17.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

17.3. Indeplinirea contractului vaIl suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

17.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

17.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de
zece zile, fIecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Articolul 18. Solutionarea litigiilor

18.1. Beneflciarul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
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18.2. Daca dupa cinci zile de la inceperea discutiilor avand ca scop solutionarea amiabila
Beneficiarul si Prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractual;
fIecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente
material din Drobeta Turnu Severin .

Articolul 19. Limba in care se incheie contractul

19.1. Limba in care se incheie contractul este limba romana.

Articolul 20. Comunicari

20. l. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fIe transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
prirnirii.

20.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, fax, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile din momentul in care intervin
modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureaza in prezentul contract sa
notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

20.3. Partile convin ca toate corespondentele tebnice, de lucru, privind organizarea
evenimentelor sa se poata face prin posta electronica sau prin fax, la urmatoarele
adrese/coordonate agreate de catre parti:

- pentru beneficiar: e-maiF fax

- pentru prestator: e-maiF fax

Partile se vor asigura ca s-a primit comunicarea de cealalta parte.

Articolul 21. Legea aplicabila contractului

21. l, Contractul va fI guvernat de legea din Romania si este supus tuturor normelor legale
interne sau europene mentionate ca aplicabile in documentatia de atribuire.

Articolul 22. Continut

22.1. Daca o prevedere a prezentului contract se dovedeste a fi nevalida, toate celelalte
prevederi ale contractului vor avea in continuare intreaga valabilitate si efect.
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Articolul 23. lMspozitii fmale

23.1. Prezentul contract nu poate Ii modilkat in perioada lui de valabilitate fara acordul
ambelor parti, Orice modificare se va consemna intr-un act aditional scris, semnat de
reprezentantii autorizati ai partilor, care devine parte integranta a contractului.

23.2. Acest contract a fost intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fîeeare parte, si
semnat la Drobeta Turnu Severin, astazi 2012.

Beneficiar, Prestator,

(senmatura autorizata) (semnatura autorizata)

L.S. L.S.
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