
pentru atribuirea contractului de achizifie de servicii av6nd ca obiect
"Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fafa loc ia

proiecfielor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU

1. Obiectul caietului de sarcini

Caietul de sarcini face parte integrata din documentatia de elaborane si
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de
ofertant, propunerea tehnica.

Caietull de sarcini contine , in mod obligatoriu , specificatiile tehnice. Ceri
vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta
caracteristigf, tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini

pentru actiVitatea de verificare la fala locului a proiectelor multiple fi
cadrul POSDRU 2007-20'13"- dupa criteriul PRETUL CEL MAI SCMUT.

Propqnerea financiari trebuie sd se incadreze in limita fondurilor oare
pentru indeplinirea contractului de achizifie publici respectiv.

PretUlva fi exprimat in lei.
Pentilu prestarea serviciilor platile datorate de achizitor furnizorului sunt

in propuner$a financiara, anexa la contract. Nu este posibila ajustarea pre[ului
OperFtorul economic ofertant intelege ca oferta transmisa este ferma.
Neaqceptarea clauzelor contractuale obligatorii are drept urmare

ofertantului.
Propunerea tehnica se va realiza conform formularului atasat - formu

satisface cdrintele solicitate va fi declarata oferta neconforma si va fi respi
AchiZitia se face pentru realizarea obiectivelor proiectului cofinantat d[n ul Social

2007-

rial pentru

Comisia de evaluare desemnata de OIR POS DRU Regiunea Centru va organ gi conduce
procedura pentru atribuirea contractului de prestare de servicii pentru ' tehnica

13"

prezentarea
fiecare

rmpuse
ntata cu
care nu
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estimate

declarate
lui.
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prezentate de ofertanti comisia de
sau completari ale ntelor
cerintelor de sau pentru

demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate
In vederea achizitiei de servicii de asigurare de personal de birou pod CPV -

79621000-3 pentru "Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fafia locului at gvE a vvv-v lJvl lll u nsrglgrrts lvrrrlrvs lsvlrlr s svrr .- .-t-

proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU ',007-2013' se initiaza
r Al ' h^ar Ah[ I F\--:---]--procedura ,]Norme interne", prin publicarea pe pagina web a OIF( POS Dfll.J Regiunea

Centru a dopumentafiei de atribuire.
Oricei persoana juridica romAni sau straind are dreptul de a depune ofert{ in condiliile

prezentei dqcumentalii.

2. Informatii generale

2.1. Qadrul general

De ld 1 ianuarie 2007, Rom6nia a devenit Stat Membru cu drepturi deplilte al Uniunii
Europene, participind direct la elaborarea, adoptarea 9i implementarea politicilof comunitare.
in acest codtext, Romdnia beneficiazd de asistenla financiard a Comisiei Europefe sub forma
Fondurilor $tnucturale gi de Coeziune.

Noud Politicd de Coeziune a Uniunii Europene se axeazd pe relans{nea Agendei
Lisabona, {k: cdrei principale coordonate sunt: transfornnarea Europei intr-uf splafiu mai
atractiv pentru investilii 9i muncd; promovarea cunoagterii gi inovdrii; crearea de locuri de
muncd mai numeroase gi mai bune; necesitatea parteneriatului Uniunea Europpand - State
Membre pentru asigurarea succesului noii strategii.

Instrrtmentele financiare prin care Uniunea Europeani urmdregte ind Politicii
de CoeziunF Economicd gi Sociald sunt Fondurile Structurale 9i de Coeziune (F
generic Instrumente Structurale. Acestea cuprind:

)denumite

- Fondul European de Dezvoltare Regionali (FEDR), reglementat prin nr.

Pe parcursul analizarii gi verificarii documentelor
evaluare ane dreptul de a solicita oricand clarificari
prezentate flr: acegtia pentru demonstrarea indeplinirii

1080/2006 al Consiliului Uniunii Europene gi al Parlamentului European,
dezvoltareq erconomici durabili la nivel regional gi local prin mobilizarea capac

susfine
locale gi

diversificarea structurilor economice in domenii precum cercetare 9i dezvolta tehnologicd,
inovare 9i antreprenoriat, societatea informationali, lM[\I-uri, protectia h.rfr, turism,
eneroie:
- Fondul SQcial European (FSE), reglementat prin Regulamentul nr. 1081/2006 al Consiliului
Uniunii Eurppene gi al Partamentului European, fond care contribuie la sporirea pdaptabilititii
fortei de muncd gi a intreprinderilor, cregterea accesului pe pia[a fo(ei de
gomajului, pnelungirea viefii active gi cregterea gradului de participare
femeilor gi imigranfilor, sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor
combaterea discrimindrii:
- Fondul dp Coeziune, reglementat prin Regulamentul nr. 1A8412006 al iulrui Uniunii

retelelor deEuropene, prin care se finanteazd proiecte in domeniul protectiei mediului
transport tianseuropene, proiecte in domeniul dezvoltdrii durabile precum 9i care

transportului

Programele Operafionale (PO) prezintd domeniile majore de inte care sunt
lStrategiccofinantate de Fondurile Structurale gi de Coeziune (FSC). Astfel, in timp ce

National de Referinta(CsNR) reprezintd strategia global5 de utilizare a F Frogramele
Operalionale reprezintd instrumentele prin care se realizeazd diversele actiuni ice ale

2

vizeazd imbundtifirea managementului traficului aerian 9i rutier,
urban, dez{oltarea gi modernizarea transportului multimodal.

CSNR.



in aQest context, rolul Organismului

- Axa Prioritani 3 ,,Cregterea adaptabilitetii lucrdtorilor gi a htreprinderilor",
-Domeniul Major de Intervenfie 3.1. ,,Promovarea culturii antreprenoniale"

functii, cu nlrodificirile si completdrile aduse
proiectele Qe grant 9i strategice din cadrul
interventie din POSDRU:

-Donleniul Major de Interventie 3.2. ,,Fgrmare gi spnijin pentru
pentru proniovarea adaptabilitetii"
- Axa Prioritand 5 ,,Promovarea mdsurilor active de ocupare", respectiv:

-Dofieniul Major de Intervenfie 5.1. ,,Dezvoltarea gi implementarea mdsu
ocupare"

-Dor4eniul Major de Interven[ie 5.2. "Promovarea sustenabilitdii pe n lung a

r active de

de muncd "

rii grupurilor

muncii"
POSDRU
inscrie in

ismului
gestiune a

ndd cu
2007-

U lRegiunea

si a

prevederilor
din OUG

efectuate in
completdrile

zonelor rurale in ceea ce privegte dezvoltarea resurselor umane si ocuparea
- Axa Prioritani 6 ,,Promovarea incluziunii sociale", respectiv:

-Dofieniul Major de Interventie 6.1. ,,Dezvoltarea economiei sociale"
-Donleniul Major de Intervenfie 6.2. ,,imbunititirea accesului gi

vulnerabile pc. piafa muncii"
-Donieniul Major de Intervenfie 6.3. ,,Promovarea egalit5fii de ganse pe pi
Proidctul aferent contractului de finantare POSDRU/717.llCFlOl

CENTRU/111, prin intermediul obiectivelor, activitatilor si rezultatelor sale,
obiectivele f,xei priorilare 7, urmdrind dezvoltarea capacitifii institufionale a
Intermediar Regional Centru, prin imbundtdfirea calitdfii gi efioienfei activitdlii
instrumentdlor structurale la nivelul standardelor europene, astfel incAt si
succes
2013.

2.2.
Centru

cerinlelor legislafiei comunitare gi nalionale pentru perioada de prog

]Autoritatea contractanta: ORGANISMUL INTERMEDIAR POS

Adresa pogfali: Piata luliu Maniu, nr. 10, etaj 2, Alba lulia, judetulAlba
Telefon: 0q58/401 656; fax: .358/401 655
Adresa po$ti electronici: posdru@oirposdrucentru.ro
Web: vvww.:oi rposdrucentru. ro

2.3. padrul legal

de achizitie
une de

servicii, cu rnodificarile si completarile ulterioare;
-HotdrArea Guvernului nr. 92512006 pentru aprobarea normelor de aplicare
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 p

prervederilor
d atribuirea

contractelo{ de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
contractelod cle concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotdrirea Ciuvernului nr.1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare
referitoare la atribuirea contractelor de achizilie publicd prin mijloace e
3412006, c! modificdrile gi completdrile uterioare;
-Hotirdrea Guvernului nr.75912007 privind regulile de eligibilitate a cheltu
cadrul opela[iunilor finantate prin programele operafionale cu modificdrile gi

' n,tTls:"r8'i"r':Ji"l:
prioritare/domen[i mrajore de

ulterioare:



-Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului
1'11712.17012010 cu modificarile si comoletarile rrlterioare nentnr c

publice nr.
1.11712.17012010 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru negulilor de

Programuleligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate
ope rationa l sectoria l "Dezvo ltarea Resu rseror U man e 2oo7 -201 3" .

-ordonanfd. de Urgentd a Guvernului nr, 6412009 privind gestionarea
instrumentelor structurale gi utilizarea acestora pentru obiectivul co-nvergenfd,
gi complet{rile u lterioare;
-ordonanff de Urgenld a Guvernurui nr. 66/ 011 privind prevenirea,
sanctionarea neregulilor apdrute in ob{inerea gi utilizarea fondurilor eu
fondurilor publice nationale aferente acestora , cu modificirile gi completirile ultr
- Hotir6rea Guvernului nr. 218 12012 pentru aprobarea Normelor metodotogice

financiari a
modificdrile

rea

9i/sau
,

aplicare a

al Uniunii

fi contrard
e<;onomici,

9l
a

prevederilol'Ordonantei de Urgenfd a Guvernului nr.6412O09 , cu modificirile
ulterioare;

completdrile

-Regulamehtul nr.96612012 privind normele financiare aplicahile bugetului gen
9i de abrogare a Regulamentului(CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului
- Regulamdetul L (UE) NR. 130312013 al Parlamentului European gi al Consili

2.4. Graticul estimativ de desfdgurare a acliunilor

Notdi in vederea asigurdrii unei transparenle ridicate, la gedinla pentru deschiderea
ofertelor deprrse pot sd participe reprezentanli legali sau imputerni'citi ai

Notat Frocesul verbal de evaluare 9i selecfie se face public numaiin
sediul entit{tii contractante, de cdtre ofertanti, a uneisolicitdriscrise.

Achif,itorul are dreptul de a nu comunica anumite informafii din cele ate mai
sus, dar nUmai Tn situalia Tn care divulgarea acestora ar conduce la rea unei
prevederi.lqgale, ar constitui un obstacol in aplicarea unei prevederi legale sau
interesului public sau ar prejudicia interesele comerciale legitime ale ope
publici sau privati, sau ar prejudicia concurenla roiald dintre icegtia.

3. Dqscrierea necesitiifilor

Caietul de sarcini face parte integranfi din documentafia de atribuire
ansamblul perinfelor pe baza cdrora se elaboreazd de citre fiecare ofertan
tehnici sifinanciara.

gi c;onstituie
propunerea

Activitatea Data estimatd
publicarea pe pagina web a OIR pOS
DRU Regiunea Centru
( www.ptplAelru ce ntru. ro \.

10.09.2015

Depunerea ofertelor 17.09.2015, ora12:00
Deschiderea ofertelor 17 .09.2015, ora13:00
Proces-verhal de deschidere a
ofertelor

17.09.2015

Evaluarea ofertelor 17.09- 8.09.2015
Raportul prfcedurii de atribuire 21.09.2015
Transmiter$a comunicdrii cdtre
ofertanti

22.O9.2015

Inchelerea
publicd

contractului de achizifie 25.09.2015



Una dintre condiliile fundamentale pentru managementul Fondurilor
este de a asigura existenla unei capacitdti administrative adecvate pentru n
fondurilor, [n conformitate cu regulamentele comunitare gi legislalia nation
context, OrBanismul intermediar, desfdgoari o activitate complexd, care trebui
unor exigenle ridicate determinate de necesitatea rezolvdrii in mod operativ, c
cerinlelor ldgale gi fird a fi prejudiciate drepturile persoanelor, organizaliilor 9i
care colabQreazd gi care presupune o importanfd deosebitd acordatd mod
necesar sd se raspundd problemelor gi provocirilor intotdeauna in schimba

Expe4ii propugi vor avea calificarea gi experienfa profesionald
acoperirea fu succes a tuturor activitdfilor indicate in caietul de sarcini.

parcursul

in domeniul
verificare, urmdtorul

confrunti.
in canformitate cu Documentul cadru de lmplementare a posDR 2407-2013.

punctul 11.7.1.3 operatiuni orientative - Sprijin pentru implementarea pC
pregatirea gi elaborarea de proiecte) monitorizarea si control, evaluare (ex-a

(inclusiv

ex-post, stlategica, tematica) precum si 11.7.1.3 Activitdti eligibile, activi
, pe parcurs,
finantate in

cadrul Donfeniului Major de Interventie 7.1 - ,,Sprijin pentru lmplementarea, nagementul
general 9i Qvaluarea POSDRU" includ asistenfd tehnicd pentru managementul programului,

de verificare
SDIRU 2OO7-

constdnd si in sprijinul acordat AMPOSDRU/ol pentru implementarea
la locatiile Qe implementare, a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul
2013.

AstfQl, accesarea POSDRU 2007-2013 - Axa prioritard 7, Major de
!_nlgrveltie, v.1 - s_prijln pentru implementarea, managementur generar si

intermediar in implementarea eficienta a activitatilor de verificare la fafa locului a proiectelor
multiple POSDRU.

4. Obiectul contractului

ln vgderea atingerii obiectivelor propuse, prestatorul va avea obligafia de
echipi forrfatd din 4 experfi verificare la fata locului , din care cel putin 2 vorputin 2

a propune o
participa la
Sarcini sivafiecare vizifia la fata locului, pentru realizarea activitdlilor prevdzute in Caietul

fl responsapiI pentru activitatea experlilor gi pentru obfinerea rezultatelor ui.

le ale UE

cu care se

pentru

lui, la

pentru

Expqrtii propusi isi vor declara disponibilitatea pe tot
solicitarea beneficiarului.

Membrii echipei trebuie sd aibd o experienfd anterioard
care se solicitd participarea acestora la realizarea misiunilor de
profil:

Cerihte minime obligatorii privind studiile si pregatirea profesionala:
- Nominalizlrea a minim 4 expe(i;
- Studii sup€rioare finalizate prin diploma de licenta, in domeniul economic, jurid
pentru fiecare expert nominalizat:

sau tehnic,

- Experientd profesionala generala de cel putin 3 ani pentru fiecare expert
-Experienta profesionala specifica de minim 1 an in implementarea/gestionarea/ nistrarea
de proiecte finantate din fonduri nerambursabile, pentru fiecare expert nomi

ExpQ(ii propugi trebuie sa fie independenti gi liberi de conflicte de cu privire la
responsabilltdtile care le sunt acordate. ln acestlens vor semna o declarafie evitarea
conflictului fle interese si o declaratie de confidentialitate inaintea fiecdrei vizite

ld. ln acest
si raspundd
respectarea

la fafa locul(ri a proiectelor multiple.
verificare



PreStatorul poate sa faca schimbdri in echipa de experti desemnata nun'fai cu acordul
scris preal{bil al Autoritdlii Contractante.

Presltatorul va imputernici o persoana c
proiect, va superviza executarea contractulu
A r r{nrilafaa /r'nnlraa{a^{XAutoritatea Contractantd.

de proiecte multiple este necesara verificarea la fata locului. Obiectivul misiuni de verificare
incrucisata este verificarea in vederea evitarii riscului dublei finantari la oapito
(de genul studii/ analize/ghiduri/ manuale/ platforme etc.), Resurse umane,

La data elaborarii prezentului caiet de sarcini, Organismul lntermediar
monitorizarF un numar de 114 proiecte, dintre care, pentru un numar de aprox

Achizitii , priirr verificari incrucisate efectuate de echipe mixte AM/ or/olR,
partenerii cAre au in implementare proiecte multiple pOSDRU.

Vizit0le la fata locului pentru proiectele multiple vor fi efectuate c
experti ext4rni/ vizita) ale caror servicii vor fi contractate prin prezenta
vizila la fata locului poate participa si un ofi[er de verificare proiecte
organismului Intermediar centru, din partea autoritd[ii contractante.

Astfql, prin prezentul proiect, se estimeazd efectuarea a aprox 38 vizite
pentru proiecte multiple , cu o duratd maxima a vizitei de 5 zile, in judetele de m
Alba -19 viTite, Bihor- 1 vizita, Brasov- 5 vizite, Bucuresti- 5 vizite, caras
cfuj -1 vizitf,, Dambovita- 1 vizita, Hunedoara-1 vizitd, lasi- 1 vizita, Neam!-1
vizita, Targg Mures- 1 vizita (cu menliunea cd localiile sau numdrul vizitel
modificdri pb parcursul deruldrii contractului)

4.1. Durata contractului

Durafa contractului este de maxim 3 luni de la data incheierii acestuia
tarzlu de 24.12.2015

4.2. Detalierea sarcinilor

Pentiu Tndeplinirea obiectului contractului, principalele activitdli pe care
expe(ii sunt:
- Dupi sefitnarea contractului de achizi[ie gi Tnainte de efectuarea primei vi:
verificarilor fa fata locului , experlii externi desemnali de prestator au obligafia de
o instruire slstinutd de OIR POSDRU Centru
- Verificare la fafa locului a proiectelor multiple finantate din FSE. Efectuarea
verificare lq fata locului a proiectelor multiple implementate de acelasi
Verificarile 4fectuate vor avea ca principal obiectiv verificarea in vederea evitarii
finantari la capitolele: Livrabile (de genul studii/ analize/ghiduri/ manuale/ p

efectueaza tin prealabil, prin scrisoarea de notificare cu privire la data desfi
membrii ecliipei de verificare (se vor preciza doar numdrul membrilor echipei

are in
beneficiari

: Livrabile
puri tinta,

beneficiarii /

externi (2
,darlao
din cadrul

fata locului

1 vizita,
, Sibiu-1

polt suporta

dar nu mai

vor presta

in scopul
participa la

de
rtener.

luidublei

ta se
misiunii,

Resurse unfane, Grupuri tinta, Achizitii , prin verificari incrucisate efectuate de
etc.),
mixte

AM/ Ol/OlR; pentru beneficiarii/parteneriicare au in implementare proiecte nrulti POSDRU.

lnstilntarea beneficiarului cu privire la misiunea de verificare

verificare gi



institufiile qe care le reprezinti), ora inceperii misiunii, scopul gi durata prevdzu
misiunii de verificare la fata locului si ce categorie de documente vor fi verificate
ln vederea asiguririi impartialitifii, persoanete care efectueazd misiunea d
fata locului, membrii echipei de verificare externi, vor semna Declaratie de im
evitare a Oonflictului de interese.

Pregatirea misiunii de verificare incepe prin trimiterea
Beneficiar / Partener si solicitarea documentelor ce vor fi
(premergatoare vizitei de verificare).

in prima fazd se vor centraliza documentele primite pe
Partener.

in q doua fazd se vor completa centralizatoarele indicate de proced
contract, in format excel.

VERII=ICAREA PROPRIU ZISA
Dupa ce au fost stabilite elementele de verificat pentru Activitati si R

Umane, Achizitii publice gi Grup Tintd, echipa de verificare se depla

scrisorii de
centralizate

e-mail de

anticipatd a

verificare la
rtialitate si

Berneficiar /

ra-anexa la

Resurse
la sediul

care la fata
de

le la

daci

aceste
le din

beneficiarului in vederea verificdrii in original a documentelor justificative aferehte. In cadrul
vizilai fa hdrlfiniar ca rrnr afaa{rra va'ifi^^.i i^^..,^i^^1^ ;^ ^^^*..I l^ ^ l^-:^r- r..Lr- .i---. t^--vizitei la bQnficiar se vor efectua verificari incrucisate in scopul de a depista dfbla finantare
nan*rr r aa{irri{'a4i ra=, rl+^+^ ^-. .- l:-l- - -L:-:a::pe ntru actiVitati-rezu ltate, res u rse umane, g rup ti nta, ach izitii.rveqrev stttqtr9, yluy tilttqrqvtlta_tUt.

ELAIBORAREA RAPORTULUI MISIUNII DE VE IIFICARE INCRUCISAiA
Rap0ftul misiunii de verificare este un docume rt oficial, intocmit de cdtrRap0ftul misiunii de verificare este un docume rt oficial, intocmit de c{tre echipa 9i

con[ine prdzentarea activitatii de verificare 9i constatdrile rezultate in urma miisiunii, pbnti
fiecare capitol in parte.

Elerhentele de verificat si anexele de completat in activitatea de
locului suht detaliate in procedura de verificare ta fata locului - anexa la
prestare dp servicii

4.3. Indicatorii contractului sunt:
- numdr de proiecte pentru care au fost efectuate verificari la fata locului
- numdr de vizite de verificare la fata locului
- numir de zile lviztta de verificare

4.4. Gonflict de interese

In eXecutarea contractului, pentru evitarea oricarui posibil conflict de interese,atat
prestatorul cat si expertii desemnati vor semna o declaratie pe proprie rasp
conflictul dF interese, precum si o declaratie de cc nfiden[ialitate cu privire la

privind

care au acoes.

4.5. Gerinte minime obligatorii de confidentialitate

Presftatorul va avea in vedere cd toate informafiile, datele, rapoartele,
alte materiqle pe care echipa de experti le va elabora sunt considerate co
Autoritatea Contractantd nu dispune altfel.

lizelle gi orice

Matqrilalele elaborate de catre experti reprezinti proprietatea excl a Autoritdfii
contractanfe gi nu pot fi cu acordur scris al acesteia.

Pe toatd durata ul se va asigura ci expe(il
clauze minime obligato , coroborat cu alte prevederi
acest domdniu.

vor predapuPf, incheierea contractului, Prestatorul gi expe(ii implicali in acest pr
Autoritdtii Qontractante toate materialele, documentele, datele gi informafiile care le-au



produs Tn cadrul gi scopul acestui proiect gi vor asigura Autoritatea
indeplinit apeasti cerintd obligatorie

5. Obiectivele contractului

5.1. obiecfivul general al acestui contract este de a contrilbui la
ridicat de qalitate, eficien[5 9i transparenld a programului operafionai
Resurselor umane 2007-2013, precum gi la optimizarea activitjtii din
intermediar.

5.2.-Obiec(ivul specific consta in acordarea de suport tehnic oferit Organismul
in efectuarqa unor verificari de management adecvate, prin asigurarea 

-de 
expel

compl.etaril0 ulterioare, potrivit carora ,,Autoritatea contractanta achizifioneazd di
servicii sa( lucrdri, in mdsura in care valoarea achizifiei, estimat-d conform

Sectoria
cadrul

unui nivel
Dezvoltarea
rganismului

sd vind in sprijinul institulieiin efectuarea verificarilor la fata locului a proiectelor

6. Modalitatea de achizitionare
Achizitia se face prin aplicarea procedurii de ,,Norme interne anexa 28". Alegerea

procedurii este conforma cu prevederile art. 19 din oUG nr. 3412006. cu ificarile si

i intermediar
iexterni care

ple.

produse,
prevederilor

secJiunii a P'a a prezentului capitol, nu depdgegte echivalentul in lei a 3O.O0O
T.V.A. pentfu fiecare achizitie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro
pentru fiecdre achizilie de lucrdri. Achizifia se realizeazd pe bazd de document

T.Mddalitatea de depunere a ofertelor:
PeriQada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data deschiderii ofertelor.

Data limita pentru depunerea ofertei: 17.09.2015, ora 12,00

Numarul de exemplare: 1 (unul)
Ofe(ele se vor depune la sediul Autoritatii contractante: O

INTERMEDIAR POS DRU Reoiunea Centnt in nlir: sinilaf qi etamnilar ha
ISMUL

INTERMEDIAR Pos DRU Regiunea centru in plic sigilat si stampilat, pe
mentiona: "Qferta pentru seruicii de Asistenta tehnica peitru activitate'a de ver

care se va

locului a pTaiectelor multiple finantate din FSE in cadrul posDRU 2007-
;are la fala
3, proiecte

monitorizatQ la nivelul olR POSDRU Regiunea Centrd, /q NU SE DESCI-{IDE NAINTE DE

ror exclusiv
usiv T.V.A.

DATA 17.09.2015, ora 13,00".

Plicuf va contine in interior cate un plic sigirat si stampilat cu:
- plicul nr. 1f documente de calificare;
- plicul nr. 2f propunere tehnico-financiara

Plicu;'ile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofenta
permite ret{rnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazut in care oferta respectiva
intaziata.

i, pentru a
declarata

pagina de
contract. ln

Documentele trebuie sa fie tiparite si vor fi semnate pe fiecare
reprezentaqtul / reprezentantii autorizat / autorizati sa angajeze ofertantul prin
cazul docurhentelor emise de institutii/organisme oficiale anilitate in acest sens
respective tfebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legate.

Ofertple trebuie sa fie perfect lizibile, astfel incat sa nu existe nicio indoia
priveste cuvintele si cifrele.

. ofertpntii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a
de a anexa frn opis al documentelor prezentate.

in ceea ce



Confiinutul minim obligatoriu al ofertelor:
- SCRISOAFIE DE INAINTARE - Formularut I
- DECLARA'TIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND NEINCADRAREA IN t
ART. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3412006 privind atribuirea c
achizitie pfblica, a contractelor de concesiune de lucrarfi publice si a co
concesiunei de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare - Formularr.rl 2
- DECLARA-IIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND NEINCADRAREA IN
ART. 181 (in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3412006 privind atribuirea c
achizitie Pfblica, a contractelor de concesiune de lucrarfl publice si :r co
concesiund de seruicii, cu modificarile si completarile ulterioare - Formularr.rl 3concesiunO de seruicii, cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul 3
- DECLARATIE PRIVIND NE1NCADRAREA iII PNTVCDERILE ART. 69^1 DIN
ACTUALIZA-|A - Formularul 4

ISPOZITIILE
ntractelor de
tractelor de

ISPOZITIILE
ntractelor de
tractelor de

uG 34/2006



- INFORMA-IIl GENERALE - Formularul 5
- OFERTA TEHNICA - Formularul 6 - Propunerea tehnica va presupune o scu
operatorului, a serviciilor prestate, a experientei in furnizarea serviciilor simila
umane implicate.

in vederea demonstrdrii conformitdlii cu cerinfele solfrcitate, operatorul
prezenta Fpntru minim 4 expertii candida[i urmatoarele:
- Curriculum vitae in original (format Europass, semnat pe fiecare pagina, d

descriere a
a resursei

economic va

, care sd

nete ce

valoarea

22.718,51

cuprindd rQferinte gi datele de contact ale persoanelor care pot oferi i

activitatea iderulatd, din care si rezulte Tndeplinirea criteriilor minime (
generala si experienta profesionala specifica);
- Copie , c0nform cu originalul, a diplomei universitare;
- Copie, conform cu originalul, a cd(ii de identitate;
- Declaratie pe proprie raspundere privind conflictul de interese si de confiden
- DeclaratiA de disponibilitate.
- OFERTA FTINACIARA - Formularul 7 - Propunerea financiard a operatorilor nomtcr va
presupune ofertarea unui pret maxim pentru operatiunile descrise mai sus.
- CERINTE DE CALIFICARE
- Certificatfl constatator emis de Oficiul Regis
emis cu cel mult 30 zile inainte de data de des

- cai obiectul de activitate al ofertantu
achigifii ( sa fie autorizat pe obiectul de
- ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire
de Qatre un judecator sindic sau cu priv
declbnarea sa in una din aceste situatii.

- Certificat{l de atestare fiscala privind indepli
si taxelor cBltre bugetulde stat (valabil la data
sau copie lpgalizata).
- Certificati.rl fiscal privind impozitele si taxel
eliberat de primarie (original sau copie legaliza

Menfiune: vor fi exclugi de la prezenta procedurd ofertanlii care :

cu privire la
profesionala

- in cazul certificatului de atestare fiscal emis de ANAF , au obligatii de
depasesc 1112 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni ;

atii de plat-in cazul cQrtificatului de atestare fiscal emis de autoritatile publice locale, a
ace depasEsc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru .

8. Criteriul pentru atribuirea contractului este pretul cel mai
prezentat ya fi valoarea fird TVA / vizitii efectuatii.

9. Vhloare estimati
Conform art 25. OUG 3412006 cu completarile si modificarile u

contractului se fundamenteaza pe urmatoarele informatii cantitative:
- Valoarea estimatd a achizitiei este de 100.434 lei fara TVA , pref estimat in
conform c{rsuluieuro BNR din data de 09.09.2015, 1 euro=4,4208.
- Estimaref bugetard realizatd a luat Tn considerare natura sarcinilor care vor fi prestate in
cadrul prQiectului. Evaluarea costurilor a avut la bazd principirul
cheftuielilott. si s-a bazat oe tarifele oracticate in oroiecte similare airl

rii eficien[ei
, gi s-a bazat pe tarifele practicate in proiecte similare, ajustate

piafa de m$ncd.
-Estimarea bugetard a fost calculat pebaza urmdtoarelor elemente:

numir de vizite - 38;

de pe



o dufata a vizitei- de maximum 5 zile
un nUmar de experti externi - 2 expertilvizita

10. [imba de redactare a ofertei

Limba de redactare: romdna (limba contractului si a tuturor
limba romdfii).

ll.Modalitdti gi condifii de platd

Pentru serviciile prestate, Autoritatea contractantd va deconta Pnesl
costurile efSctive, atAt pe baza Rapoartelor lunare individuale privind activitatea

conform prBvederilor contractuale. Tn acest sens, prestatorul trebuie sd
rezultatele proiectului sunt la standardele de calitate necesare gi sunt
termenelor stabilite.

Prestatorul este obligat sd respecte legislalia romdneasca Tn vigoare
aplicabile {cestui contract. Prestatorul este obligat si asigure exper[i pe

gi pe baza
unui Raport lunar centralizat inaintat de Prestator conform prezentului Caiet
proceduriloi interne.

1 2. {nularea procedurii

ORGANISMUL INTERMEDIAR Pos DRU Regiunea centru isi reze
anula sau d tenunta la procedura de selectie in orice moment pana la data se

dneptul de
rii de catre

ORGANISMUL INTERMEDIAR POS DRU Regiunea Centru a contractului cu
ca prin acdasta sa aiba o responsabilitate sau o obligatie de a informa

l, fara

motivelor s4le. Anularea va fi comunicata fiecarui prestator ce a depus oferta
procedura.

1 3. fllanagementul proiectului

Stru4tura de management
Contiactul va fi incheiat in conformitate cu prevederile Ordonanfei

Guvernului 3412006, cu modificdrile gi completirile ulterioare.
urgenfd a

Autoritatea Contractanta va fi organismul Intermediar Regional pentru U l?egiunea
Centru, carp este responsabild pentru toate aspectele privind procedura de ach
problemele crontractuale gi managementulfinanciar al contractului (inclusiv pld[i).

publicd,

Presfatorul este pe deplin responsabil de calitatea rezurtateror i contract,

oficiale este

ui, lunar

sarcrnr gt a

asupra
aceasta

asigure cd
conform

prrocedurile
a realiza

activitdtile $i a obtine rezultatele stabilite prin contract. Prestatorul nu va face ri de
personal fafa aprobarea OIR POSDRU Centru in calitate de beneficiar. i irea oricdrui

de lucru un

individuale,
si durata
evidenIia
semnate

precum gi Un centralizator ce va contine date de referinta a proiectelor
fieCafei vizite efectuate- mi nc h'aza ar:{lil*tititii ownorffiecarei vizile efectuate. mi pe baza activitdlii expertului si
numirul de ore lucrate, verificari la fata locului efectuate,
de cdtre Expert, Benefic le lunare individuale vor fi avizate
de proiect din partea Beneficiarului, care va certifica astfel indeplinirear _. --- qetlvr I I tvvlgrrt r

numirului de vizite la fata locului efectuate, iar ulterior vor fi inaintate

managerul



l4.Facilitdtile ce vor fi oferite de citre Autoritatea Contractanti

Autqritatea Contractantd va furniza Prestatorului toate informaliile gi/sau clocumentele
considerate necesare pentru buna implementare a proiectului Tntr-un timp (d
posibil.

15. freceptia cantitativa gi calitativi - raportare

15.1r Cerinfe privind raportarea

ActiVitd[ile zilnice indeplinite de fiecare expert se vor reflecta in
individuale precum gi in Rapoarte lunare centralizate, anexd la contractul de
Acestea s$ vor intocmi pe baza activitifii expe(ilor si vor evidenfia nunndrul
verificare la fata locului a proiectelor multiple, fiind sernnate de cdtre Exper
Prestator. Pontajele vor fi avizate de managerul de proiect dln partea Benreficia
certifica asffel indeplinirea activitd[ilor, iar ulterior vor fi inaintate spre
executiv OIR POSDRU Centru.

Rapparte lunare: Prestatorul va elabora si va transmite
fiecirei lurii, raportul lunar centralizat. Aceste rapoarte vor prezenta p
activitdfilor desfigurate in cadrul proiectului, principalele probleme apdru
remediere si/sau probleme nesolulionate - care pot conduce la int6ziieri
neprevizutp, recomanddri, cerinte etc.

Kappftul lunar va cupnnoe sr Intorm !il pnvrno numarul de persoane
verificari la fata locului a proiectelor multiple efectuate. Se va asigura corelarea
contractualb, mentiunile raportului initial. precum si c le ale raportului lunar antrp, men{iunile raportului initial, precum 9ic le ale raportului lunar a

1 5.2f 'transmiterea si aprobarea rapoartelor

Docqmentele menfionate la punctul 15.1. vor fi transmise
l. Manaqerul de proiect din cadrul Beneficiarului este resrromdnd. Managerul de proiect cadrul Beneficiarului este responsabiil

rapoartelor gi Tnaintarea acestora spre aprobare directorulu i executiv.

l6.Fbrmulare

- SCRISOARE DE INAINTARE - Formularul I
- DECLARAII-IE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND NEINCADRAREA IN
ART. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
achizitie pfblica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a

Rapoftul lunar va cuprinde 9i inform lii privind numirul de
verificari la fata locului a oroiectelor multiole efectuate. Se va asiouri

lunare
ri servicii.

de vizite de
Eeneficiar,
I, Care va

directorului

la sf6rgitul
general al
siolufii de
u costuri

numdrul de
prevederile

SPOZITIILE
de
de

12

directorului executiv OIR POSDRU Centru. Platile in cadrul contractului se vdr efectua de
cdtre Autorlitatea Contractantd in baza facturii
Prestator cpnform prezentului Caiet de sarcini
Tn perioada 2!5-30 ale lunii de emitere a facturii

in cAz de ineficienfa a activitdfii unui e
solicite schimbarea acelui expert, pe baza une
la dispoziliO un alt expert in termen de 5 zile d

Contractul se considerd finalizat nu
Contractanfd a Raportului final.

Toate documentele contractului trebuie

concesiunq de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul 2



ISF'OZITIILE
ART.181 dln Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr.34t2006 privind atribuirea ctelor de
achizitie pulllica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a tractelor de
concesiune de servicii, cu modificarile si

-DECLAR/A|T|E pE pROpRtA RASPUNDERE pRtvtND NETNCADRAREA tN
ART.181 dln Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr.34t2006 privind atribuirea

lnceslune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul 3
DECLARATIE PRIVIND NEiNCADRAREA iru PRTVTDERILE ART. 69^1 DIN

ACTUALIZA'TA - Formularul 4
ART.69^1 DIN 34t2006

- INFORMATIl GENERALE - Formutarut 5
- OFERTA T"EHNICA - Formularul 6 - propunerea tehnica va presupune

serviciilor prelstate, a experientei in furnizarea serviciilor similare, a resursei umi
In vederea demonstrdrii conformitdlii cu cerinlele solicitate, operatorul econom

irnplicate.

pentru expertii candidati urmatoarele:
va prezenta

fiecare pagina), sd cuprilndd
la activitateainformatii cu privire

- Copie, conform cu originalul, a cd(ii de identitate;
- DeclaratiQ pe proprie raspundere privind conflictul de interese si de confidenti
- Declaratia cle disponibilitate.

a operatorilor
mai sus.

-Raport de Verificare finala-model estimativ- Formularul g

a unel
metodologii de realizare a verificarilor la fata locului, o scurta descriere a atorului. a

- Curriculurir vitae in original (format Europass, semnat pe
referinte 9i datele de contact ale persoanelor care pot ofeni
derulati, difr care sd rezulte indeplinirea criteriilor minime;
- Copie , cdnform cu originalul, a diplomei universitare;

- OFERTA FINACIARA - Formularul 7 - propunerea financiard
presupune ol'ertarea unui pret maxim pentru operatiunile descrise
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