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DIRECTOR EXECUTIV

STEAU rL ACHtztTtl

DE SARCINI
pentru atribuirea contractului e achizifie de

"Asistenta tehnica pentru de
proiectelor mu ltiple finantate FSE in

icii avind
re la fata I

obiect
ului a

POSDRU -2013"

din documentatia de elaborare s
pe baza carora se elaboreaza de

Caietul de sarcini contine . in mod ligatoriu , specificatiile tehnice. Geri le impuse
vor fi considerate ca fiind mi In acest sens orice oferta p GU
caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul rle sarcini u care nu
satisface cerintele solicitate va fi oferta neconforma si va fi reripi

Achizitia se face pentru realizarea r proiectului cofinrantat din ondul Social
European prin Programul Operational pentru Dezvoltarea Resurselor mane 2007-
2013, nr. POSDRUIT 17 .1 ICFlOlR POSDR CENTRU/1 1.

Sursa de finantare: Proiect finan in cadrul Programului Operationail pentru
Dezvoltarea lResurselor Umane si Buget
Comisia de evaluare desemnata de OIR
procedura pentru atribuirea contractului
pentru activitatea de verificare la fafa
cadruf POSDRU 2007-2013"- dupa crite

Propunerea financiard trebuie sd

OS DRU Regiunea Centrr,l va orga
prestare de servicii pentru "As
lui a proiectelor multiple

pentru indeplinirea contractului de achi

1. Obiectul caietului de sarcini

Caietul de sarcini face parte integ
ofertei si constituie ansamblul
ofertant, propunerea tehnica.

Pretul va fi exprimat in lei.
Pentru prestarea serviciilor plafile

Propunerea tehnica se va realiza
Tehnici.

PRETUL CEL MAI SCAZUT.
incadreze in limita fondurilor care

de achizitor furnizorului sunt

formulanului atasat - formu

prezentarea
catre fiecare

gi conduce
ta tehnica
din FSE in

estimate

declarate
lui.in propunerea financiara, anexa la contr Nu este posibila ajustarea prefului

Operatorul economic ofertant i ca oferta tnansmisa este ferma.
Neacceptarea clauzelor con

ofertantului.
obligatorii are dnept urmare ificarea

8 Oferta



Pe parcursul analizarii 9i verificari
evaluare are dreptul de a solicita ori
prezentate de acegtia pentru demo
demonstrarea conformitatii ofertei cu

In vederea achizitiei de servicii
79621000-3 pentru "Asistenta tehnica
proiectelor multiple finantate din
procedura ,,Norme interne", prin pu
Centru a documentafiei de atribuire.

Orice persoana juridica romAni sa
prezentei documentalii.

2. Informafii generale

2.1. Cadrul general

De la 1 ianuarie 2007. Romdnia a
Furopene, participdnd direct la elaborarei
In acest context, Romdnia beneficiazd de
Fondurilor Structurale gi de Coeziune.

Noua Politicd de Coeziune a U
Lisabona, ale cdrei principale coordo
atractiv pentru investifii 9i muncd; p
muncd mai numeroase 9i mai bune;
Membre pentru asigurarea succesului noii

Instrurnentele financiare prin care
de Coeziune Economicd si Sociali sunt F
generic Instrumente Structurale. Acestea
- Fondul Eunopean de Dezvoltare R
1080/2006 al Consiliului Uniunii Eu
dezvoltarea economicd durabild la nivel
diversificarea structurilor economice in
inovare gi antreprenoriat, societatea i

energie;
- Fondul Socilal European (FSE),
Uniunii Europene gi al Parlamentului
forfei de munci 9i a intreprinderilor,
gomajului, prelungirea vietii active gi
femeilor gi imigrantilor, sprijinirea i
combaterea discriminirii:
- Fondul de Coeziune, reglementat prin
Europene, prin care se finanfeazd proi
transport transeuropene, proiecte in
vizeazd imbundtdtirea managementului
urban, dezvoltarea gi modernizarea trans

Programele Operationale (PO)
cofinan[ate de Fondurile Structurale gi de
Na[ional de lReferinta(CsNR) repreiinte
Operationale reprezintd instrumentele prin
CSNR.

documentelor pre2entate de oferta comisia de

sau pentru

Cod CPV -
ntru activitatea de verificare la locului a

E: in cadrul POSDRU 2007-2101
rea pe pagina web a OIR POS D

straind are dreptul de a depune

nii Europene se
sunt: transform

area cunoagterii

se initiaza
Regiunea

pe relarn Agendei
Europei intr spatiu mai

Inovaflt; crearea de locuri de

Politicii

in condiliile

Stat cu drepturi al Uniunii
adoptarea gi

financiar
rmentarea poli
a Comisiei Eu

comunitare,
sub forma

partene
ii.

ui Uniunea Eu d - State

niunea Europeand urmdregte
le Structurale gi de Coeziune (F
{.

) denumite

nr.
susfine

ional 9i local prin mobilizarea lor locale gi
ii precum cercetare 9i dez tehnologicd,

ationald, IMM-uri, pnotectia lui, turism,

trat prin Regulamentul nr. 1081/2000 I Consiliului
, fond care contribuie [a sporirea iritetii
accesului pe piata fortei de prevenirea

rea gradului de participare pe
rnii sociale a persoanelor d

muncii a
ntajate 9i

nr. 1084.12006 al ului Uniunii
Tn domeniul protecfiei mediuluri refelelor de

niul dezvoltirii durabile precum gi care
lui aerian 9i rutier, modernizanea transportului

td domeniile majore de care sunt
ne (FSC). Astfel, in timp ce C Strategic

globald de utilizare a FISC, Programele
care se realizeazd diversele actiuni tegice ale



in acr:st context, rolul Organi
functii, cu modificirile si completdrile
proiectele de grant 9i strategice din
interuen(ie dln POSDRU:
- Axa Prioriterri 3 ,,Cregterea adaptabil

-Domeniul Major de Interventie 3.1
-Domr:niul Major de Interventie 3.

pentru promovarea adaptabil itetii"
- Axa Prioritari 5 ,,Promovarea mdsurilor

-Domeniul Major de Intervenfie 5.1
ocupare"

-Domeniul Major de Intervenfie
zonelor rurale in ceea ce privegte
- Axa Prioritard 6,,Promovarea incluziunii

-Domeniul Major de Interventie 6.1.
-Domeniul Major de Interventie 6.

vulnerabile pe piata muncii"
-Domeniul Major de Interventie 6.3.
Proiectul aferent contractului

CENTRU/11, prin intermediul ob
obiectivele Axei prioritare 7, urmdrind
Intermediar llegional Centru, prin imb
instrumentelor structurale la nivelul
succes cerinlelor legislafiei comunitare
2013.

2.2. Autoritatea contractanta:
Centru

Adresa pogtala: Piata luliu Maniu, nr. 10,
Telefon: 0358/401 656; fax: .358/401 655
Adresa pogti electronici:
Web: www.oirposdrucentru. ro

2.3. Cadrul legal

- Ordonanfa de Urgenfd a Guvernului
publica, a contractelor de concesiune
servicii, cu modificarile si completarile
-HotdrArea Guvernului nr. 925/2006
referitoare la atribuirea contractelor de
contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de servicii, cu
-HotdrArea Guvernului nr.1660/2006
referitoare [a atribuirea contractelor de
3412006, cu nnodificirile gi completdrile
-Hotdrdrea Guvernului nr.75gl2o07 orivi
cadrul operafiunilor finanfate prin prog
ulterioare;

ii majore de

V:

9i

,,Dezvoltarea 9i iniplementarea mds active de

"Promovarea nabilitdii pe lung a
resurselor si ocuparea f, de muncd "

", respectiv:
,,Dezvoltarea econ iei sociale"
. ,,imbuniti[irea lui gi grupurilor

,,Promovarea ega muncii"
POSDRU
inscrie in

finantare P
, activitatilor si

nismului
gestiune a

ndd cu

se prin actele adi(fonale, este acclla

nalionale pentru perioada de prog

delegare de
a gestiona

re 2007-

GANISMUL INTERMEDIAR POS U Regiunea

2, Alba lulia, judetul Alba

privind atribuirea de achizitie
ucrari publice si a contractelor dr: iune de

aprobarea normelor de aplicare prevederilor
publica din OUG nr. 34i2006 prfr atribuirea
lor de concesiune de lucrari blice si a

rile si compfetanile ulterioare;
aprobarea Normelor de aplicare nrevederilor
ifie publicd prin miiloace elect din OUG

regulile de eligibilitate a aheltuiel efectuate Tn

completirile

.ro

nr.
de

ii de ganse pe p
ul7t7.1tcFtal
tatelor sale.

i institulionale a

operationale cu modificdrile



-Ordinul ministrului muncii, familiei si
1.11712.17012010 cu modificarile si

9i de abrogare a Regulamentului(CE, Eu
- Regulamnetul L (UE) NR. 1303/2013 al

:tiei sociale si al ministrului finar
letarile ulterioarQ, pentru stabili
in cadrul opera{iunilor finantateeligibilitate si a listei cheltuielilor elig

Operational Sectorial "Dezvoltarea R
-Ordonanta de Urgenli a Guvernul
instrumentelor structurale gi utilizarea
gi completdrile ulterioare;
-Ordonanta de Urgentd a Guvernului
sanctionarea neregulilor apdrute in
fondurilor publice nationale aferente
- Hotdrdrea Guvernului nr. 218 12012
prevederilor Ordonantei de Urgentd a
ulterioare:
-Regulamentul nr.966 12012 privind n le financiare apli

tom) Nr. rcA512 al Consiliului
rlamentulul E

2.4. Graficul estimativ de a acfiunilor

Notd: in vederea asiguririi unei nsparente ridicate, Ia gedinla
ofertelor depuse pot sd participe legali sau imputerrricifi ai

Notd: Procesul verbal de evaluare i selecfie se face publia numai in
sediul entitdfiii contractante, de cdtre a unei solicitdri scrise.

ica anumite informatii din celeAchizitorul are dreptul de a nu
sus, dar numai in situafia in care acestora ar conduce la
prevederi legale, ar constitui un obstacol aplicarea unei prevederi legale sau
interesului public sau ar prejudicia i comerciale legitime ale operatori
publici sau privafi, sau ar prejudicia concu

3. Descrierea necesititilor

loiald dintre acegtia.

Caietul de sarcini face parte i din documentatia de
ansamblul cerintelor pe baza cirora se
tehnici sifinanciara.

publicarea pe pagina web a OIR POS
DRU Regiunea Centru

11.2015. ora12:
Deschiderea ofertelor 11.2015. ora13:00
Proces-verbal de deschidere a
ofertelor

11-09.1 1.2015
rii de atribuire 11.2015

Transmiterea comunicdrii citre
ofertanti

11.2015

ncheierea <;ontractului de achizitie 11.2015

elaboreazi de cdtre fiecare ofefta

publice nr.
regulilor de

Programul

financiari a
modificirile

9i/sau

de aplicare a
i completirile

bugetului genr al Uniunii

9i al Consili

deschiderea

depunerii Ia

nate mai
unel

ar fi contrard
economtct.

atribuire

gi

a

gi constituie
propunerea



Una dintre conditiile fundamentale
este de a asigura existenta unei
fondurilor, in conformitate cu reg
context, Organismul intermediar, desfd
unor exigenle ridicate determinate de
cerintelor legale gi fdra a fi prejudiciate
care colaboreazd gi care presupune o
necesar sd se raspundi problemelor si
confrunti.

in conformitate cu Documentul
punctul 11.7.1.3 Operatiuni orientative
pregatirea si elaborarea de proiecte)
ex-post, straltegica, tematica) precum
cadrul Domeniului Major de Intervenlie
general gi evaluarea POSDRU" includ
constAnd si in sprijinul acordat AMPOSD
la locatiile de implementare, a proiectelor
2013.

Astfel, accesarea POSDRU
lnterven(ie, 7.1 - Sprijin pentru
DRU, Operatiunea Sprijin pentru im
de proiecte), monitorizare si control,
tematicd), este apreciatd ca o sursd de
intermediar in implementarea eficienta a
multiple POSDRU.

4. Obiectul contractului

In vederea atingerii obiectivelor
formatd din minim 6 experfi verificare la
fiecare vizita la fata locului, pentru real
Prestatorul este responsabil de acti
contractului.

Expeftii propugi vor avea ca
acoperirea cu succes a tuturor activitdfilor

Expefliii propusi isi vor declara
solicitarea beneficiarului.

Membrii echipei trebuie sd aibd o
care se solicitd participarea acestora la
profil:

Ceri nte mi ni me ob ligatori i
- Studii sup,erioare de lunga durata final
nominalizat:
- Experienta profesionala generala
indicate in caietul de sarcini (
finantate din FSE in cadrul POSDRU
- Experienta profesionala specifica in
cu finantare nerambursabild, experienta
indeplinineasca cu succes a activitdlile i

fata locului a proiectelor multiple finantate in FSE in cadrul POSDRU 2007-201
ificarilor la

ntru
i administrative

tele comunitare bi legisIalia nati
o activitate complexe, care trebu

rezolvdrii Tn mod operativ,
persoa

mportan{d
rilor

de lnr
Sprijin pentru implementarea P

itorizarea sitorizarea si contrql, evaluare (ex-an
ll.7.1.3 Activititi eligibile, activitS[i

1 - ,,Sprijin pentru implementarea,
istenfd tehnicd pe
U/Ol pentru impl

ultiple finantate

-2013 - Axa p

rea POS DRU (inclusiv pregdtirea
re (ex-ante,

, prestatorul trebuie sa
locului , din care cel putin 2

activitdtilor prevdz:ute in
expe(llor 9i pentru obtin

gi experienta profersionalS
in caietul de sarcini.

experientd anterioari Tn domeniul
misiunilor de verificare,

stu di i le si p regati rea p rofesi o n ail a:
prin diploma de licenta pentnu

pentru indepfinirea cu succes
verificarilor la fata locului a

tarea /gestionarea/ administr
sa ii permita flecarui expert n
Tn caietul de sarcini (efectuarea

nibilitatea pe tot

Fondurilor [) rale ale UE
pentru nagementul

i. in acest
si raspundd
respectarea

organizafiilor si
acordati mod
a in schinr cu care se

tare a POSDR 2007-2013.
U (inclusiv
pe parcurs,
finantate in

anagementul
programului,

tarea activitiifiI de verificare
FSE in cadrul DRU 2007-

rd 7, D
ntul general si POS

gi elaborarea
parcurs, ex strategicd,

parcursul

institu(iilor cu
lui in care e

Organismului
a proiectelor

o echipd
participa la
de Sarcini.
rezultatelor

are pentru

lui, la

pentru
urmdtorul

re expert

activitdtilor
lor multiple

unui proiect
inalizat sa

oportuni- pentru sprijinirea
r de verificare la fa{a loculu



Expe(ii propugi trebuie sa fie indepe
responsabilitdtile care le sunt acordate. i
conflictului de interese si o declaratie
vizite de verificare la fafa locului a

Demonstrarea cerinfelor de pregitire
- CV-urile persoanelor propuse in

indeplinirea tuturor cerin[elor privi
calificirilor profesionale ob[inute de

- copii ,,conform cu originalul" ale
specificd, studiilor 9i calificirilor

CV-ul trebuie sd fie suficient de
cerinfelor solicitate fiecdrui expert.

in perioada implemeniirii
desemnati fdrd acordul scris prealabil al
baza unei cereri scrise, justificatd,
personalului, dacd se considerd ci
contract.

Prestatorul va asigura personal
contractului gi logistica aferentd,
necesare efelctudrii in bune condi(ii a
necesare pentru a asigura in mod
necesare perrtru indeplinirea in mod

Prestatorul va imputernici o
proiect, va $uperviza executarea
Autoritatea Contractantd.
La data elaborarii prezentului caiet de
Centru, este necesara efectuarea a 3g
multiple implementate de acelasi

Obiectivul misiunilor de verificare
dublei finantari la capitolele: Livrabile (d
etc.), Resurse umane, Grupuri tinta, Ach
mixte AMi Ol/OlR, pentru beneficiarii /
POSDRU.

Vizitek: la fata locului pentru
(minim 2 experti externi/ vizita; fiecare
experti externi) ale caror servicii vor fi
fata locului poate participa, si un ofiler de
lntermediar Centru, ca si autoritate contra

Astfel, prin prezentul proiect, se
pentru proiecte multiple , cu o duratd
Alba -19 vizil,e, Bihor- 1 vizita. Brasov- 5
Cluj -1 vizita, Dambovita- 1 vizita. H
vizita, Targu Mures- 1 vizita (cu
modificdri pe parcursul derulirii

pot suporta

va realiza in
de impleme
experienfa p
tia, dupd caz.

ocumentelor care atesta
le obtinute dd acegtia;

a sarcinilor acestuia.
a care va fi responsabilei de gestion

ui si va reprezenta Prestatorul

i, la nivelul Organismului I

vizite de verificare la fata locului
tI tgl .

este verificarea in vederea
genul studii/ anafize/ghiduri/ ma

, prin verificari incrucisate
rtenerii care au in implementare

multiple vor fi efectuate de
de verificare trebuie sa contina un

prin prezenta procedura. La
proiecte finantate din cadrul

efectuarea a aprox 38 vizite
a vizitei de 5 zile, in judetele de

, Bucuresti- 5 vizite. Caras
-1

cd
vizitd, lasi- 1 vizita, Neam!-1
localiile sau numirul

liat astfel incAt si rezulte cel

si toate cheltuielile auxiliare legate
itdlilor solicitate. frestatorul va lua I

rtinuu, personalul, echipamenteile

cu privire la
evitanea

intea fiecdrei

urmdtoarelon
. Din CV-uri treb sd rezulte

specifi studiilor 9i

profesionald

Tndeplinirea

in echipa
I, pe

membru al
sarcinile din

activitd!ilor
de personal,

masuflte
suporturile

intregului
relatiile cu

POSDR[.J
proiectelor

ii riscului
platforme

de echipe
multiple

externi
par de

vizite la
ismului

fata locului

I vizila,
ita, Sibiu-1



4.1. Durata contractului

Durata contractului este de la data in

4.2. Detalierea sarcinilor

Pentru Tndeplinirea obiectului co
expe(ii sunt:

- Dupd semnarea contractului de
scopul verificarilor la fata locului ,

lnstiintarea heneficiarului cu
efectueaza in prealabil, prin scrisoarea
membrii echipei de verificare (se vor
institutiile pe care le reprezinti), ora i
misiunii de velrificare la fala locului si ce

de a participa la o instruire susti
- Verificare la fala locului a proie

verificari incrucisate efectuate de echipe r

au in implementare proiecte multiple pOS

Efectuarea activitatilor de
de acelasi beneficiar/partener. Verificarile
in vederea evitarii riscului dublei fi
analize/ghidurii manuale/ platforme etc.

ln vederea asiguririi impartialitiifii, pe
fala locului, membrii echipei de verificare
si impartialitate si Declaratii de evitare

Pregatirea misiunii de verificare
Beneficiar / Partener si solicitarea
(premergatoare vizitei de verificare).

in prima fazi se vor centraliza
Partener.

in a doua fazd se vor completa
contract, in format excel.

VERIFICAREA PROPRIU ZISA
Dupd (;e au fost stabilite

pentru activitati-rezultate, resurse umane.
ELABORAREA RAPORTULUI MIS
Raportul misiunii de verificare

contine prezentarea activitatii de
fiecare capitol in parte.

Elementele de verificat si anexel
locului sunt detaliate in procedura de
prestare de servicii

Umane, Achilzilii publice 9i Grup Tintd,
beneficiarului in vederea verificdrii in origi
vizitei la benficiar se vor efectua verificaii

pana I data de 24.12.20

achizilie si de efectuareer
xpertii externi idep
de OIR POSDRU

multiple finan din FSE.

notificare cu privire la data
doar numdrul membrilor echipei

ii misiunii, scopul 9i durata
de documente vor fi verificerte.

le care efectueazd misiunea
i, vor semna Declaratie de

conflictului de interese.
incepe prin trimiterea scrisorii de

tele primite pe e-mail de

lizatoarele indicate de

de verificat pentru Activiitati si Rezu
echipa de verificare $e de

a documentelor justiflicative
isate in scopul de a depista

tinta,achizitii.
NII DE VERIFICARE INCRUCISAT

un

9i

document oficial, intocmit de
constatdrile rezultate in urma m

de completat in activitatea de

la misiunea de verificare in

la fata locului -- anexa la
re la fata

activitdli pe care le vor presta

vizite in
au obliga{ia

tate
verificarea

studii/
itii , prin

care

rdrii misiunii.
verificare gi
anticipatd a

verificare la

prima

Beneficiar /

la

, Resurse
la sediul
In cadrul
finantare

echipa 9i
ii, pentru

catre
faza



4.3. Indicatorii contractului su
- numdr de vizite de verificare la fata

beneficiar/partener;

4.4. Gonflict de interese

In executarea contractului,
prestatorul c;at si expertii desemnati vor
conflictul de interese, precum si o decla
informatiile la care au acces.

Expertii trebuie sa semnaleze pri
care, pe parcursul furnizarii serviciilor. u
unui conflict de interese raportat la unul d

in conformitate cu prevederile a
constatarea gi sanclionarea neregulilor
gi/ sau a fondurilor publice na[ionale
ulterioare, conflictul de interese este

consultantd unui solicitant.

Art. 10) (1) Persoanele fizice sau iuridi
evaluare a cererilor de finanlare nu pr

(2) incdlcarea prevederilor alin. (1) se
de selec{ie.
(3) Autoritdtile cu competenfe Tn gestio
instantei anularea contractului/ acoidului/
incdlcarea prevederilor alin. (1 ).
(a) ln cazul in care autoritatea cu
completdri ale documentaliei depuse in
caracter de consultanJd.
Art. 11) (1)Nu au dreptut sd fie impli
cererilor de llinan(are sau a programelor
persoane:
a) cele care detin pdrfi sociale, pd(i de i

solicitanti sau care fac parte din consi
supervizare a unuia dintre solicitan[i;
b) sofisotie, rudd sau afin pAnd ia g
sociale, pdr[i de interes, acliuni din cap
parte din consiliul de administrafie/
solicitanti;
c) cele despre care se constati cd pot
pe parcursul procesului de verificare/ eval
(2) Prevederile alin. (1) se aplicd 9i p

platd a cererilor de rambursare/ plitd
(3) incilcarea prevederilor atin. it) se sa
de selec[ie.
(4) Autoritd[ik: cu competenle in gestion
instantei anularea contractului/ acoidului/
prevederilor alin. (1 ).
(5) Incdlcarea prevederilor alin. (2) se
solicitate la platd/ rambursare, ?n functie
fondurilor europene gi/ sau fondurilor publi

provocat

lui a proiectelor rpultiple iinplem

evitarea oricarui posibil oonflict

de acelasi

interese.atat
privind

cu privire la

in cazul in
existenta

preventrea,
europene

completirile

verificare/
servicii de

procedura

sd solicite
cu

solicitd
nu are

aprobare a
urmdtoarele

unuia dintre
re ori de

defin pdrfi
ori care fac
unuia dintre

sd solicite
Tncdlcarea

semna o declaratig Re prqprie rasp
tie de confidentialitate si impartialital

nfe in gestionarea fondurilor el

verifi cdrii/ evaluiirii. abeasti

in procesul de verificare/ril ptocesut qe verlflcare/ eva
in cadrul unei proceduri de se

eres, ac[iuni din capitalul $ubscris a
I de administratie/orgarrul de cond

al doilea inclusiv ctj perpoane
I subscris al unuia dintre solici

I de conducere sau del supbrvizare i

fondurilor europene au obligt
ei de finantare incfreidUemise

prejudiciul posibil de provocat ori
nafionale aferente acestora.

un interes de naturd sd le afecteze i par{ialitatea
aprobare a cererilor de finanlare.
r implicate in procesul de verifice aprobare/

procedura
de beneficiari.

cu excluderea solioitantului

cu deduceri/ e*cluderi di cheltuielile



4.5. Cerinfe minime obligatorii d

Prestatorul va avea in vedere cd
alte materiale pe care echipa de experli
Autoritatea Contractantd nu dispune altfel

Materialele elaborate de catre
Contractante gi nu pot fi date publicitdlii

Pe toatd durata proiectului, pn
clauze minime obligatorii de confid
acest domeniu.

Dupd incheierea contractului, pres
Autorititii Contractante toate materialele
produs Tn cadrul 9i scopul acestui proi
indeplinit aceastd cerinfd obligatorie

5. Obiectivele contractului

5.1. Obiectivul general al acestui
ridicat de calitate, eficienld gi transpare
Resursefor Umane 2007-2013, precum
intermediar.

5.2. Obiectivul specific consta in
in efectuarea unor verificari de ma
sd vind in sprijinul instituliei in efectuarea

6. Modalitatea de achizitionare
Achizitia se face prin aplicarea

procedurii este conforma cu prevederiie
completarile ulterioare, potrivit carora ,,
servicii sau llucrdri, in mdsura in care
sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu c
T.V.A. pentru fiecare achizi{ie de produse
pentru fiecare achizitie de lucrdri. Achizilia

7. Modalitatea de depunere a ofertelor:
Perioada de valabilitate a ofertei:

Data limita pentru depunerea ofertei:

Numarul de exemplare: 1 (unul)

Ofertele se vor depune la
INTERMEDIAR pOS DRU Regiunea
mentiona: ,,Qferta pentru seruicii de
fala locului a proiectelor muttipte
proiecte monitorizate la nivelut OtR
INA|NTE DE DATA 06.i1 .2015, ora 13,00

confiden[ialitate

informatiile, d
le va elabora

reprezintd
cu acordul s

rul se va as
te, coroborat

| 9i experlii
documentele,

9i vor asigura

este de a
a Programului
la optimizarea

de suport tehnic oferit O;-ganisrn
adecvate, prin asigurarea de e

contracta nta ac;h izifi o neaz6
rea achizifiei, estirnatd conform

servicii, respectiv a 100.000 euro
realizeazA pe bazd de docurnent

ile de la data desohiderii ofertelor.

.11.2015, ora 12;00

Autoritatii contractinte: O

de
din

in plic sigilat si stanirpilat, pe
'a tehnica pentru actiiitatea de

din FSE in cadrut POSDRU
Regiunea Cbntru',, ,,A NU SE

, rapoartele, izele gi orice
considerate dacd

prietatea exclusi a Autoritalii
al acesteia.
ra cd experfii
alte prevederi

aceste
le din

Tn acest vor preda
le 9i informaliile care le-au

tea Cont cd au

unui nivel
Dezvoltarea

din cadrul nismului

i intermediar
externi care

lor la fata locului a ploiectelor ultiple.

,,Norme interne anexa 2 Alegerea
OUG nr. 3412006, cu SI

produse,
prevederilor

echivalentul in lei a 30.000 exclusiv
iv T.V.A.

tiv".

UL
care se va

la
2007-2013,
DESCHIDE



Plicul va contine in interior cate un
- plicul nr. 1: documente de calificare;
- plicul nr. 2: propunere tehnico-financia

Plicurile interioare trebuie sa fie
permite returnarea ofertei fara a fi
intarziata.

Docurnentele trebuie sa fie
reprezentantul / reprezentantii autorizat
cazul documentelor emise de insti
respective trebuie sa fie semnate si

Ofertele trebuie sa fie perfect
priveste cuvintele si cifrele.

Ofertantii au obligatia de a numer
de a anexa un opis al documentelor p

Gonfinutul minim obligatoriu al
PLICUL nr.1: documente de calificare
- SCRISOARE DE INAINTARE -- DECLARATIE PE PROPRIA RASPUN
ART. 180 din Ordonanta de urgenta a
achizitie publica, a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificarile si
- DECLARAI-IE PE PROPRIA RASPUN
ART. 181 din Ordonanta de urgenta a G
achizitie publica, a contractelor de c
concesiune de servicii, cu modificarile si
- DECLARAT'IE PRIVIND NE1NCADRAR
ACTUALIZATA - Formutarut 4
- INFORMATII GENERALE - Formutarul
- CERTIFICATUL CONSTATATOR EMIS
legalizata) enris cu cel mult 30 zile inainte

- ca obiectul de activitate al
achiz:ifii ( sa fie autorizat pe obi

- ca nu sunt inscrise mentiuni cu
de catre un judecator sindic
pentru declararea sa in una din

- CERTIFICATUL DE ATESTARE FI
impozitelor si taxelor catre bugetul de
ANAF (originral sau copie legalizata).
- CERTIFICAT FISCAL PRIVIND I

deschiderii ofertelor) eliberat de primarie (

Menfiune: vor fi exclugi de la prezenta
- in cazul certificatului de atestare fiscat
depasesc 1112 din totalul obligatiilor dat
-in cazul certificatului de atestare fiscal
ace depasesc 1/6 din totalul obligatiilor da in ultimul semestru .

auobl

t0

sigilat si

te cu denumirda si adresa oferta
in cazul in care oferta respectiva

sgmnate pe fiecasi vor fi
autorizati sa

isme oficiale itate in acest sen
conform rilor legale.

existe nicio i, astfel incat sa n

si de a semna pagtna a
tate.

ului nr.3412006 privind atribuirea
iune de lucrari publice si a ,

ulterioare - Formularul 3
PREVEDERILE ART. 69^1 DIN

ui include activitati ce fac obi
de activitate respectiv) ;

la faliment ori lichidare. admini
cu privire la decfansarea unei

situatii.

RE PRIVIND NEINCADRAREA IN
rnului nr.34l2O0G privind atribuirea
iiune de lucraqi pubilice si a co
lletarile ulterioale - Formularul 2
E PRIVIND NEINCADRAREA IN T

REGISTRUL COMERTULU | (orig
data de deschidere, din care sa re;

privind indeplinirea obligatiilor de pI
(valabil la data deschiderii ofertelo

sr TMELE LOCALE (
inal sau copie legalizata).

:durd ofertanrlii care :

emis de ANAF , au obligatii de
in uftimele 12luni ;

de autoritatile publice locale,

ofertantul pri

i, pentru a
declarata

pagina de
contract. In

documentele

In ceea ce

precum si

SPOZITII[-E
de
de

ISPOZITIILE
tractelor de

telor de

34t2006

sau copie
te:

prezentei

afacerilor
legale

exigibile a
eliberat de

I la data

nete ce



PLICUL nr.2- propunere tehnico-fi
. OFERTA TEHNICA - Formularul 6 _ p

operatorului, a serviciilor prestate, a

^umane 
implicate.

ln vederea demonstririi conformitdtii cu
pentru minim 6 experfii candidali

- Curriculum vitae in original (forn
sd cuprindd referinle gi datele de
privire la activitatea derulatd.
experfl enta profesionala generala
- Copie, conform cu originalul, a
- Copie, conform cu originalul, a ci
- Declaratie pe proprie raspundere
- Declaratia de disponibilitate.
- Declaratie de confidenfialitate si ir. OFERTA FINACIARA - Formularul 7 _

presupune ofertarea unui pret maxim

8. Criteriul pentru atribuirea c
prezentat va fi valoarea fdrd TVA / vizite

9. Valoare estimati
Conform arl 25. OUG 3412006

contractului se fundamenteaza pe urm€
- Valoarea estimatd a achizitiei este
22.664,17 conform cursului euro BNR din
- Estimarea llugetard realizatd a luat in
cadrul proier;tului. Evaluarea costurilor
cheltuielilor, {ii s-a bazat pe tarifele
piata de munr:d.

10. Limba de redactare a ofertei

Limba de redactare: romAna (limba
limba romAnd).

ll.Modatitati Si condifii de ptatii

Pentru serviciile prestate,
costurile efective, at6t pe baza Rapoartelor
unui Raport lunar centralizat inaintat de p
procedurilor interne.

1 2. Anularea procedurii

ORGANIISMUL INTERMEDIAR
anula sau a renunta la procedura de
ORGANISMU[- INTERMEDIAR POS DRU
ca prin aceasta sa aiba o responsabili sau o obligatie de a informa

descriere a
re, a resursei

va prezenta

care sd rezulte

datat), care
informatii cu

experienta
nirea r minime (

specifica);
i universi

de identitate;
ind conflictul interese

financiard a operatorilon nomici va
operatiunile deslcrise mai sus.

;tului este pretul cet maii
te.

completarile si modificarile
informatii cantitative:

rtialitate:

100.434,00 lei fara TVA , pre!
ta de 29.1A.2015; 1 euro=4,4214
siderare natura sarcinilor care \/ora avut la bazd principiul asigu

ate in proiecte similare, ajustate cc

tractului si a tuturon documentr:lor

re valoarea

at in euro

oficiale este

contractantd va deconta p i, lunar
individuale privind activitatea 9i pe baza
conform prezentului Caiet sarcini 9i a

DRU Regiunea Centru isi re dreptul de
rii de catrein orice moment pana la data

unea Centru a contractului cu l, fara
asupra

il



motivelor sale. Anularea va fi comuni
procedura.

1 3. Managementul proiectului

Strucltura de management
Contractul va fi incheiat in

Guvernulun34l200G, cu modificirile si cor
Autoritatea Contractanta va fi Organism
Centru, care este responsabild pentru
problemele contractuale si ma

Prestatorul este pe deplin res
conform prevederilor contractuale. in
rezultatele proiectului sunt la standa
termenelor stabilite.

Prestatorul este obligat sd respe
aplicabile acestui contract, prestatorul
activitdtile gi a obfine rezultatele stabilite
personal fara aprobarea OIR POSDRU
expert se face printr-o notificare.

Experlii desemnali de operatorul
computer personal.

Activitdtile Tndeplinite de fiecare
precum 9i un centralizalor ce va contine
fiecarei vizite efectuate. Acestea se vor
numirul de ore lucrate, precum si numi
de cdtre Expeft, Beneficiar, prestator. p
de proiect din partea Beneficiarului,
numdrului de vizite la fata locului e
directorului executiv OIR POSDRU
cdtre Autoritatea Contractantd in baza
Prestator conform prezentului Caiet de
in perioada 25-30 ale lunii de emitere a

in caz de ineficienld a activitiilii
solicite schirnrbarea acelui expert, pe Oa
la dispozilie un alt expert in termen de 5

Contractul se considerd finali
Contractantd a Raportului final.

Toate documentele contractului

l4.Facilitifile ce vor fi oferite de

Autoritatea Contractantd va furniza
considerate necesare pentru buna impl
posibil.

fiecarui prestator ce a depus oferta

rmitate cu preve$erile Ordonanfei
pletirile ulterioarel
I Intermediar Regignal pentru POSD

;onomic trebuie s{ aibd ca instrumer

:pert se vor reflec{a irr pontaje lunar
date de referinta a proiectelor

pe baza activitdtii expertului si
de verificari la fata locului efectuate,

lunare individuale vor fi avizate
va certifica astfel Tnrdeplinirea

rate, iar ulterior vor fi Tnaintate
. Plitile in cadrul contractului se
rrii Tnsofite de raporturlui centralizal
ni gi a procedurilor interne. pli[ile s
rii (daci este emisd p6nd pe 25 ale
i expert, Autoritatea Contractanti

unei sesizdri scrise. Prestatorul se
de la data sesizdfii scrise.
numai dupd aprobarea de

prezentate in limba romAnd.

Auto ritatea Gon tractan tii

lui toate infornratiile si/sau
a proiectului intr-un timp

aceasta

urgentd a

U Regiunea
izitie publicS,

ui contract,
asigure ci

conform

procedurile
a realiza

schimbdri de

de lucru un

individuale,
si durata

vor evidentia
semnate

managerul

9l
aprobare

efectua de
inaintat de

vor efectura
nii).
dreptul si

igd si pund

Autoritatea

mai scurt



15. Receptia cantitativa gi ca

15.1. Cerinfe privind raportarea

Activitdtile zilnice indeplinite de
individuale precum gi ?n Rapoarte lunare
Acestea se vor Tntocmi pe baza activi
verificare la fata locului a proiectelor
Prestator. Pontajele vor fi avizate de
certifica astfel indeplinirea activitdfilor, ia
executiv OIR POSDRU Centru.

Rapoarte lunare: prestatorul va
fiecdrei luni, raportul lunar centralizat.
activitililor desfigurate Tn cadrul pro
remediere sfl/sau probleme nesolutioni
neprevdzute, recomanddri, cerinfe eic.

Raportul lunar va cuprinde 9i
verificari la fata locului a proiectelor
contractuale, menliunile raportului inilial,

15.2. Transmiterea si aprobarea

Documentele mentionate la
romAnd. Managerul de proiect din
rapoartelor gi inaintarea acestora spre

l6.Formulare

- SCRISOARE DE tNAtNTARE - Formuta
- DECLARATIE PE PROPRIA RASPU
ART. 180 din Ordonanta de urgenta a
achizitie publlica, a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificarile si
-DECLARATIIE PE PROPRIA RASPUN
ART.181 din Ordonanta de urgenta a Gu
achizitie publica, a contractelor de co
concesiune de servicii, cu modificarile si
- DECLARATTE PR|V|ND NEINCAD
ACTUALIZATA - Formutarut 4
- INFORMATIt GENERALE - Formutarul
- OFERTA TE]HN|CA - Formutarut 6 _

metodologii de realizare a verificarilor la
serviciilor prestate, a experientei in furni;
In vederea demonstrdrii conformitdlii cu
pentru experfii candidati urmatoarele:

- Curric;ulum vitae in original (l
cuprindd referinfe gi datele de
privire la activitatea derulatd, din
- Copie , conform cu originalul, a
- Copie, conform cu originalul, a

i - raportare

expert
izate,

experfilor si eviderntia
Itiple, fiind

de proiect in partea
ulterior vor fi i

si va
te rapoarte vof
, principale probleme a- care pot con

privind
efectuate. Se va

si cele ale r

15.1. vor fi trahsmise
Beneficiarului este responsabil

directorul ui executiv.

E PRIVIND NEINCADRAREA IN
lui nr.3412006 privind atribuirea
ne de lucrari publice si a

rile ulterioare - Formularul 2
E PRIVIND NEINCADIIAREA IN

i nr.3412006 privind atribuirea
de lucrari publice si a

ulterioare - Formularul 3
PREVEDERILE ART. 69^1 DIN

nerea tehnica va presupune p
locului, o scurta ciescriere a

serviciilor similare, a resursei uman
fele solicitate, operatorul economic

Europass, semnat pe fiecare
tct ale persoanelor care pot oferi
sd rezulte indeplinirea cniteriilor min

vor reflecta in p e lunare
la contractul de tiri servicii.

de cdtre Ex
de vizite de
, Beneficiar,

spre aproba
lui, care va
directorului

ite Beneficia i la sfArgitul
prezenta prog general al

solutii de
uce la intdrzieri costuri

rul de persoane numirul de
prevederileura corelarea

i lunar

TIILE
rde

de

G 34t2006

unei
ui, a

implicate.
prezenta

LE
de
de

I

care sd
rmatii cu

l3



- Declgratie pe proprie raspur
- Declpratie de disponibilitate.
- Declaratie de confidentialitate si

- OFERTA FINAC|ARA - Formutarut 7
presupune ofertarea unui pret maxim
-Raport de verificare finala-model est
- Contract de servicii - model

privind conflictul

rtialitate;
Propunerea

operatiunile
Formularul 8

a
mat sus.

1,4


