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SECŢIUNEA I
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I.a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI
Adresa: Str. Calugareni, nr.63, Vaslui
Localitate: Vaslui
Cod postal:
Tara: Romania
Judet: Vaslui
730149
Persoana de contact:
Pentru informaţii şi clarificări privind termenii de referinta şi documentele care trebuie prezentate de către
ofertant : Mihaela BUDIANU- responsabil tehnic
Telefon: 0335401723, 0746248354
Fax: 0235/361842; e-mail : office@apmvs.anpm.ro
I.b Principala activitate sau activităţi ale Autorităţii contractante
X ministere ori alte autorităţi publice central inclusiv
□ servicii publice centrale
cele subordonate la nivel regional sau local
□ apărare
□ agenţii naţionale
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ autorităţi locale
X mediu
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ economico-financiare
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională
□ sănătate
□ altele
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ protecţie socială
□ cultură, religie şi actv. recreative
□ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
□ altele (specificaţi)________________

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante:
Da__

NU__X____

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
□ la adresa mai sus menţionată in intervalul orar 8.30-16.30
de luni pina joi , iar vineri de la 8.30-14.00
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Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţiei:
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor care funcţionează pe lângă Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
Adresa: B-dul.Stravapoleos, nr.6, sector 3, Bucuresti ; Cod postal: 030084
Telefon: (+4)021 310.46.41
Fax:
(+4)021 310.46.42
Email: office@cnsc.ro ; Adresa internet : www.cnsc.ro

I.c. Sursa de finanţare : Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Programul Operaţional Sectorial de
Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 4: “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia
naturii”, Titlul proiectului : „Management durabil pentru situl NATURA 2000: ROSCI0080 Fânaţurile de la
Glodeni“, Cod proiect: SMIS-CSNR 36367

Valoarea estimata totala : 20.000,00 lei, fără TVA
4427,91 Euro, fara TVA, curs BNR din 26.09.2012, 1 euro=4.5168 lei

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract :
Contract de Servicii de organizare evenimente şi servicii de promovare aferente activităţilor desfăşurate în
cadrul proiectului „ Management durabil pentru situl NATURA 2000: ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni“
COD SMIS CSNR 36367
pentru Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui, str Calugareni, nr.63, Vaslui
II. 1.2) Denumirea serviciilor:
Servicii de organizare evenimente şi servicii de promovare aferente activităţilor desfăşurate în cadrul
proiectului „ Management durabil pentru situl NATURA 2000: ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni“
 Servicii organizare de seminarii - Codul de clasificare CPV: 79951000 - 5
 Servicii de promovare – Codul de clasificare CPV: 79342200 - 5

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : contract de servicii

Durata contractului de achizitie publică : 20 luni de la data semnarii contractului
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II.1.4) Divizarea pe loturi: nu

II.1.5) Oferte alternative : Nu sunt acceptate oferte alternative

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului: conform termenilor de referinta

II.2.1).Total cantităţi estimate : conform termenilor de referinta şi a graficului de prestare

II.2.2) Optiuni :
Conditii de livrare a serviciilor contractate :
-

durata contractului : 20 luni de la data semnarii contractului, conform graficului de prestare

Modalitatea de plata : prin virament bancar
Receptia serviciilor: conform termenilor de referinta si a graficului de prestare
II.2.3. Cantitatea sau scopul contractului
Total servicii (se vor include eventuale suplimentări şi opţiuni, dacă exista)
Conform Termenilor de referinta din cadrul acestei documentatii de atribuire,după cum urmează:
Nr.crt
1
2
3
4
5
6

Eveniment
Conferinţa de presa pentru lansarea proiectului
Conferinta de presa pentru diseminarea rezultatelor proiectului
Sesiuni de informare/dezbatere privind eficientizarea managementului in situl vizat de proiect (3
sesiuni)
Seminarii dedicate Zilei Internationale a Biodiversitatii (2 seminarii la Rebricea si 2 Seminarii la
Negresti)
Vizite educative in situl Fanaturile de la Glodeni
(4 vizite)
Sesiune instruire „Comunicare si constientizare publica pentru conservarea biodiversitatii”
(5 zile, 9 de participanti)
Sesiune instruire „ Elaborarea regulamentului si a planului de management pentru arii protejate”
(5 zile, 7 de participanti)
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II. 3) Condiţii specifice contractului

II.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract:
NU ESTE CAZUL
II.1.1. Contract rezervat
(dacă DA scurtă descriere )
II.1.2. Altele
(dacă DA, descrieţi)

DA □

NU □

DA □

NU □

III: PROCEDURA
III.1) Procedura selectată : ACHIZITIE DIRECTA conform art.19 din O.U.G. 34/2006
III.2.) Legislaţia aplicată:
1. 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 cu modificările si
completările ulterioare.
2. Legea nr.337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei 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,cu modificările şi completările ulterioare .
3. Hotărârea Guvernului nr.925/19.iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziţie publică 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,cu completările şi modificările ulterioare.
4. Hotarărea nr.1660 din 22 noiembrie2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.34/2006, cu completările şi modificările ulterioare .

IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE
IV.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului
IV.1.1) Declaratii privind eligibilitatea
Cerinta obligatorie:
1. Declaratie privind eligibilitatea – Formular nr.1 - Secţiunea IV- in
original semnat si stampilat
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG
nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare– Formular
nr.2 - Secţiunea IV - in original semnat si stampilat

IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
IV.2.1 ) Persoane Juridice
1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului
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de pe lângă instanța competentă, în xerocopie certificată pentru
conformitate cu originalul, cu semnătură și ștampilă din care să
rezulte adresa actuală și obiectul de activitate al societății.
2. Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului, în xerocopie certificată, pentru conformitate cu
originalul, cu semnătură și ștampilă.
IV.2.2) Persoane fizice străine juridice

Cerinţa obligatorie:
1. Pentru a-și demonstra capacitatea de exercitare a activității
profesionale, operatorul economic va prezenta documente
edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare ca
persoană fizică sau juridică. Documentele vor fi prezentate în
traducere legalizată.

IV.3.) Capacitatea tehnică şi sau profesională
IV.3.1) Informaţii privind capacitatea tehnică

Executarea unor contracte similare – completare formular nr. 3 in
original semnat si stampilat

V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1) Limba de redactare a ofertei
V.2) Perioada de valabilitate a ofertei

V.3).Garanţia de participare
V.4) Modul de prezentare a propunerii
tehnice

Limba romănă
Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila timp de 1 luna
de la data deschiderii ofertei. Orice oferta valabila pe o perioada
mai mica decat perioada precizata anterior va fi respinsa de
comisia de evaluare, ca fiind necorespunzatoare
Nu se solicită
- Modul de prezentare a propunerii tehnice se va face astfel incăt
să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu
specificaţiile minime din Termenii de referinta Formular nr. 4 Secţiunea IV – în original semnată şi stampilată.
NOTĂ :
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind obligatorii, dar
miniminale. In acest sens, orice ofertă de bază prezentată, care se
abate de la prevederile termenilor de referinta ,va fi luată in
considerare, dar numai in măsura in care propunerea tehnică
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor
miniminale din Termenii de referinta
Propunerea tehnică.
Ofertele care nu corespund in totalitate cerinţelor din termenii de
referinta vor fii considerate neconforme.
Propunerea tehnica precum si cerintele Termenii de referinta
sunt cerinte minime obligatorii , iar neindeplinirea acestora va
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V.5) Modul de prezentare a propunerii
financiare

V.6) Modul de prezentare a ofertei

V.6.1) Adresa la care se depune oferta:

V.6.2) Data limita pentru depunerea ofertelor.

V.6.3) Modul de prezentare a ofertelor

V.6.4) Sigilarea şi marcarea ofertei

duce la respingerea ofertei ca fiind neconforma .
- Propunerea financiară va fi prezentată in cadrul unui formular
centralizator – formularul nr.5 – Secţiunea IV - în original
semnată şi stampilată
- Oferta se va face in lei , fara TVA si in echivalent euro .
- Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al
conţinutului, pe toată perioada de valabilitate.
Ofertele, orice corespondenţă şi documentele prezentate în cadrul
acestei proceduri de atribuire, între ofertant şi autoritatea
contractantă trebuie să fie în limba română.
Ofertele se vor depune la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Vaslui Str. Calugareni, nr.63, Vaslui–Secretariat , si vor
primi numar de inregistrare in ordinea depunerii.

Data limită pentru depunerea ofertei: –.01.10.2012, ora 12
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al
documentelor care o însoţesc în original sau copie de pe
acestea conform prevederilor cuprinse în Fişa de date a achiziţiei.
În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copie se va
prevala originalul. Nu se accepta oferte alternative.
Originalul sau copia/copiile trebuie să fie tipărite sau scrise cu
cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de
reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să
angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de
instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele
respective trebuie să fie in original, semnate şi parafate conform
prevederilor legale.
Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte
sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele
autorizată/autorizate să semneze oferta. Ofertantul are obligaţia
de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei financiare.
Documentele ofertei vor fi introduse in plicuri interioare distincte
sigilate şi ştampilate în cadrul unui plic exterior
Plicul exterior trebuie să fie sigilat , ştampilat şi marcat cu
următoarele informaţii :
Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui
Str Calugareni, nr.63, Vaslui
Oferta pentru Servicii de organizare evenimente şi servicii de
promovare aferente activităţilor desfăşurate în cadrul
proiectului „ Management durabil pentru situl NATURA 2000:
ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni“
COD SMIS – CSNR 36367
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V.6.5) Posibilitatea retragerii sau modificării
ofertei

V.6.6) Deschiderea si evaluarea ofertelor

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE
02.10.2012, ora 10
Daca plicul exterior nu este marcat conform acestor prevederi
Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui nu îşi asumă nici o
responsabilitate pentru rătăcirea sau deschiderea ofertei.
Comisia de evaluare va refuza primirea ofertelor in plicuri
deteriorate sau desfacute sau cu semne distinctive, indiferent
din vina cui s-au produs acestea.
- Nu se accepta modificari ale ofertelor pana la deschiderea
ofertelor;
- Nu se accepta depunerea de oferte alternative.
În cadrul şedinţei de deschidere vor fi respinse ofertele care se
încadrează în una dintre următoarele situaţii:
au fost depuse după data şi ora limită de depunere sau la o altă
adresă decât cea mentionata .
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor : 02.10.2012, ora 10
sediul Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui , str
Calugareni, nr.63, Vaslui
Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfasura in
conformitate cu prevederile cap.VI din HG 925/2006 si HG
1660/2006,cu completarile si modificarile ulterioare .

VI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
VI.1) Preţul cel mai scăzut

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VII.1.) Garanţia de bună execuţie
a contractului

Nu este cazul

VII.2.) Ajustarea preţului
contractului

Nu se accepta ajustarea pretului contractului. Propunerea financiara in lei va fi
ferma si nemodificabila pe toata durata de derulare a contractului .
Rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică va fi comunicat în scris, prin fax
sau mijloace electronice,în cel mult 3 zile de la data la care comisia de evaluare
a stabilit oferta căştigătoare.

VII.3.)Atribuirea contractului
Informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii se regăsesc în secţiunea
nr. III – model contract de servicii
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VII.4 Precizari pentru ofertantul
castigator

VII.5 Precizari finale

In cazul in care ofertantul declarat castigator se va face vinovat de nesemnarea
contractului in conditiile de baza impuse prin documentatia de atribuire, in
termenul de 3 zile lucratoare de la comunicarea rezultatului procedurii, acesta
va decade din drepturile castigate in urma atribuirii contractului de achizitie .
Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate : ofertantul isi
asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor
documentelor prezentate in original si /sau copie in vederea participarii la
procedura .
Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare
nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de
acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a
ofertantului sub acest aspect .

SECŢIUNEA II
TERMENI DE REFERINTA
Specificatii tehnice pentru achiziţie publică de Servicii de organizare evenimente şi servicii de
promovare proiect aferente activităţilor desfăşurate în Proiectul
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„Management durabil pentru situl NATURA 2000: ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni“
Cod proiect: SMIS-CSNR 36367

I.GENERALITĂŢI :
Termenii de referinta fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi reprezintă ansamblul
cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică corespunzator cu
necesitatile autoritatii contractante.
Cerintele impuse prin acesti termeni de referinta sunt miniminale .

II . DENUMIRE ACHIZITIE : contract Servicii de organizare evenimente şi servicii de promovare

proiect aferente activităţilor desfăşurate în Proiectul „Management durabil pentru situl NATURA
2000: ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni“
Cod proiect: SMIS-CSNR 36367

III.TERMENI UTILIZAŢI:
In prezenta documentaţie descriptivă se vor utiliza următorii termeni: autoritatea contractantă se
denumeşte ACHIZITOR iar ofertantul se denumeşte FURNIZOR si constituie părţile contractuale.

IV. OBIECTUL ŞI OBIECTIVUL CONTRACTULUI
Autoritarea contractantă îşi propune achizitia de Servicii de organizare evenimente şi servicii de promovare
proiect în cadrul Proiectului „Management durabil pentru situl NATURA 2000: ROSCI0080 Fânaţurile de la
Glodeni“ prin încheierea unui contract de achiziţie publică de servicii.
Proiectul este finantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala , pe programul Operational
Sectorial de Mediu 207-2013 Axa prioritara 4 „“Implementarea sistemelor adecvate de management pentru
protecţia naturii”, sesiunea 4
V.

SPECIFICAŢII TEHNICE SI CANTITATIVE:

1. 2 conferinte de presa
1.1. Conferinţa de presa pentru lansarea proiectului
Locaţia – Romania, mun Vaslui
Perioada – octombrie 2012
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Durata – 1 zi ( doua ore)
Număr de participanţi –30
Cerinţe – inchiriere sala de conferinţe cu capacitate minima de 30 de locuri, amenajare corespunzatoare,
asigurarea suportului logistic necesar desfasurarii conferintei
1.2. Conferinta de presa pentru diseminarea rezultatelor proiectului
Locaţia – Romania, mun Vaslui
Perioada – mai 2014
Durata – 1 zi ( doua ore)
Număr de participanţi – 30
Cerinţe - inchiriere sala de conferinţe cu capacitate minima de 30 de locuri, amenajare corespunzatoare,
asigurarea suportului logistic necesar desfasurarii conferintei

La finalul fiecarei conferinte se va incheia un proces verbal de receptie al serviciilor in care se constată si se
consemnează că serviciile care au făcut obiectul contractului au fost prestate de Prestator cu respectarea
cerintelor, exigentelor, cantitătile si in graficul de timp prevăzute in contractul de servicii.

2.Sesiuni de informare/dezbatere privind eficientizarea managementului in situl vizat de proiect
2.1. 2 Sesiuni de informare/dezbatere in perioada de elaborare a planului de management pentru sit
Locaţia – România, Rebricea
Perioada – martie si mai 2013
Durata – 1 zi/sesiune.
Număr de participanţi – 50/sesiune
Cerinţe - inchiriere sala cu capacitate minima de 50 de locuri, amenajare corespunzatoare, asigurarea
suportului logistic necesar desfasurarii evenimentului

2.2. 1 Sesiune de informare dupa avizarea si aprobarea planului de management pentru sit
Locaţia – România, Rebricea
Perioada – ianuarie 2014
Durata – 1 zi
Număr de participanţi – 50
Cerinţe - inchiriere sala cu capacitate minima de 50 de locuri, amenajare corespunzatoare, asigurarea
suportului logistic necesar desfasurarii evenimentului

La finalul fiecarei sesiuni de informare se va incheia un proces verbal de receptie al serviciilor in care se constată
si se consemnează că serviciile care au făcut obiectul contractului au fost prestate de Prestator cu respectarea
cerintelor, exigentelor, cantitătile si in graficul de timp prevăzute in contractul de servicii.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VASLUI
Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149
E-mail: office@apmvs.anpm.ro Tel. 0335.401723; 0335.402873; 0746.248644; Fax. 0235.361842

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMANIEI

Investim in mediu. Credem in viitor

INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui
3. Seminarii dedicate Zilei Internationale a Biodiversitatii
3.1. 2 seminarii dedicate Zilei Internationale a Biodiversitatii la Rebricea
Locaţia – România – Rebricea
Perioada – mai 2013, mai 2014
Durata – 1 zi/seminar
Număr de participanţi – 50
Cerinţe - inchiriere sala cu capacitate minima de 50 de locuri, amenajare corespunzatoare, asigurarea
suportului logistic necesar desfasurarii evenimentului

3.2.

2 seminarii dedicate Zilei Internationale a Biodiversitatii la Negresti
Locaţia – România – Negresti
Perioada – mai 2013, mai 2014
Durata – 1 zi/seminar
Număr de participanţi – 50
Cerinţe - inchiriere sala cu capacitate minima de 50 de locuri, amenajare corespunzatoare, asigurarea
suportului logistic necesar desfasurarii evenimentului

La finalul fiecarui seminar se va incheia un proces verbal de receptie al serviciilor in care se constată si se
consemnează că serviciile care au făcut obiectul contractului au fost prestate de Prestator cu respectarea
cerintelor, exigentelor, cantitătile si in graficul de timp prevăzute in contractul de servicii.

4.Vizite educative in situl Fanaturile de la Glodeni
Locaţia – România – Situl Fanaturile de la Glodeni, jud. Vaslui. Vor participa copii din
localitatile Vaslui, Negresti, Rebricea si Vulturesti.
Perioada –aprilie 2013, mai 2013, aprilie 2014, mai 2014
Durata – 1 zi/vizita
Număr de participanţi – 56/ vizita
Cerinţe: asigurarea mijlocului de transport si deplasarea celor 56 de participanti/vizita din cele 4 locatii (
Vaslui, Negresti, Rebricea si Vulturesti) in situl Fanaturile de la Glodeni
La finalul fiecarei vizite educative se va incheia un proces verbal de receptie al serviciilor in care se constată si se
consemnează că serviciile care au făcut obiectul contractului au fost prestate de Prestator cu respectarea
cerintelor, exigentelor, cantitătile si in graficul de timp prevăzute in contractul de servicii.

4. Sesiune instruire „Comunicare si constientizare publica pentru conservarea biodiversitatii” (5 zile, 9
de participanti)
Locaţia – România – Vaslui
Perioada - martie 2013
Durata – 5 zile
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Număr de participanţi – 9
Cerinţe: inchiriere sala cu capacitate minima de 10 de locuri pentru 5 zile, amenajare corespunzatoare,
asigurarea suportului logistic necesar desfasurarii evenimentului
La finalul sesiunii de instruire se va incheia un proces verbal de receptie al serviciilor in care se constată si se
consemnează că serviciile care au făcut obiectul contractului au fost prestate de Prestator cu respectarea
cerintelor, exigentelor, cantitătile si in graficul de timp prevăzute in contractul de servicii.

5. Sesiune instruire „ Elaborarea regulamentului si a planului de management pentru arii protejate” (5
zile, 7 de participanti)
Locaţia – România – Vaslui
Perioada - octombrie 2013
Durata – 5 zile
Număr de participanţi – 7
Cerinţe: inchiriere sala cu capacitate minima de 10 de locuri pentru 5 zile, amenajare corespunzatoare,
asigurarea suportului logistic necesar desfasurarii evenimentului
La finalul sesiunii de instruire se va incheia un proces verbal de receptie al serviciilor in care se constată si se
consemnează că serviciile care au făcut obiectul contractului au fost prestate de Prestator cu respectarea
cerintelor, exigentelor, cantitătile si in graficul de timp prevăzute in contractul de servicii.

VI.
Nr.crt
1
2

3

4

5

GRAFIC DE PRESTARE:
Eveniment
Conferinţa de presa pentru lansarea proiectului
Conferinta de presa pentru diseminarea rezultatelor proiectului
Sesiuni
de
informare/dezbatere
privind
eficientizarea
managementului in situl vizat de proiect (3 sesiuni)

Seminarii dedicate Zilei Internationale a Biodiversitatii (2 seminarii
la Rebricea si 2 Seminarii la Negresti)
Vizite educative in situl Fanaturile de la Glodeni
(4 vizite)

Sesiune instruire „Comunicare si constientizare publica pentru
conservarea biodiversitatii”
(5 zile, 9 de participanti)

Perioada pentru prestare
Octombrie 2012
Mai 2014
Martie 2013
Mai 2013
Ianuarie 2014
Mai 2013 (Rebricea)
Mai 2013 (Negresti)
Mai 2014(Rebricea)
Mai 2014 (Negresti)
Aprilie 2013
Mai 2013
Aprilie 2014
Mai 2014
Martie 2013
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6

Sesiune instruire „ Elaborarea regulamentului si a planului de
management pentru arii protejate”
(5 zile, 7 de participanti)

Octombrie 2013

VII. DATE PRIVIND OFERTA :
Oferta tehnica va contine toate cerintele tehnice solicitate .
Oferta financiara va contine urmatoarele sectiuni :
- pretul total si per evenimente exprimat in lei fără TVA ;

VIII.CRITERIUL DE ATRIBUIRE :
Ofertele vor fi evaluate de catre comisia de evaluare, iar criteriul utilizat pentru desemnarea ofertei castigatoare
este “pretul cel mai scazut”, in conditii de oferta acceptabila din punct de vedere tehnic (oferta care corespunde
complet tuturor cerintelor formulate in termenii de referinta .

SECTIUNEA III

CONTRACT DE SERVICII
- model orientativ AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VASLUI
Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149
E-mail: office@apmvs.anpm.ro Tel. 0335.401723; 0335.402873; 0746.248644; Fax. 0235.361842

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMANIEI

Investim in mediu. Credem in viitor

INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui
Nr ______data_________
Preambul
În temeiul OUG 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 completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestări
servicii,

Între:

Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui având sediu în: str. Calugareni, nr. 63,
Vaslui, telefon:
0335401723, fax 0235 361842,
cod fiscal 4359580, cont
...........................................deschis la Trezoreria Municipiului Vaslui, reprezentată prin
Remus MITREA, funcţia Director executiv
în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
............................cu sediul............., Str.................., nr. .., tel./fax:................., număr
de înmatriculare:............, cod fiscal:..................., cont bancar:..........................., deschis la
....................., reprezentata prin................., funcţia de Director
în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
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Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să execute servicii de organizare evenimente si promovare
evenimente, Coduri CPV: 79951000-5 – Servicii de organizare de seminarii, în cadrul
proiectului „Management durabil pentru situl NATURA 2000: ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni“,

COD PROIECT SMIS - CSNR 36367, proiect finantat in cadrul Axei prioritare 4 a Programului
Sectorial Mediu (POS-Mediu), dupa cum urmeaza:
Nr.
crt
1

2

3

4

5

6

Eveniment

Perioada pentru prestare

Conferinţa de presa pentru lansarea proiectului
(1 zi, 30 participanti)
Conferinta de presa pentru diseminarea rezultatelor proiectului
(1 zi, 30 participanti)
Sesiuni
de
informare/dezbatere
privind
eficientizarea
managementului in situl vizat de proiect (3 sesiuni, 1 zi/sesiune, 50
prticipanti/sesiune)

Octombrie 2012
Mai 2014

Seminarii dedicate Zilei Internationale a Biodiversitatii (2 seminarii
la Rebricea si 2 Seminarii la Negresti, 1 zi/seminar, 50 participanti/
seminar)
Vizite educative in situl Fanaturile de la Glodeni (4 vizite, 1 zi/vizita,
56 participanti/ vizita)

Sesiune instruire „Comunicare si constientizare publica pentru
conservarea biodiversitatii” (5 zile, 9 participanti/eveniment)
Sesiune instruire „ Elaborarea regulamentului si a planului de
management pentru arii protejate”
(5 zile,
7
participanti/eveniment)

Martie 2013
Mai 2013
Ianuarie 2014
Mai 2013 (Rebricea)
Mai 2013 (Negresti)
Mai 2014(Rebricea)
Mai 2014 (Negresti)
Aprilie 2013
Mai 2013
Aprilie 2014
Mai 2014
Martie 2013
Octombrie 2013
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INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui
4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, în
conformitate cu graficul de execuţie şi plaţi inclus în ofertă, anexă la prezentul contract, este
de ..................lei fara TVA, la care se adauda ................lei TVA.
6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract este pana la finalizarea proiectului, începând de la data de
................
6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ....................
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe la data semnarii, respectiv.....................
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:




Termenii de referinta, anexa la prezentul contract:
- Cerinte şi specificaţii tehnice pe tip de eveniment,
- Grafic de prestare,
Actele aditionale, dacă există.

9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele
prezentate în oferta tehnica, anexă la contract.
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare
prezentat în oferta tehnica.
9.3 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încalcare rezultă din respectarea cerintelor incluse in termenii de referinta
formulate de către achizitor.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul
convenit.
10.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termenul convenit de la
emiterea facturii de către acesta. Plăţile se efectueaza in lei la cursul Infor Euro din luna
facturării.
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10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei
prevăzute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia
de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat
ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp
posibil.
11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalitaţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,5% din preţul contractului pentru
fiecare saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,5% din preţul contractului pentru fiecare saptamana
de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi
de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia
ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire
pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.
Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 – Pentru serviciile prestate, prestatorul nu constituie garanţia de bună execuţie a
contractului.
13. Alte resposabilităţi ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea tehnica.
- (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura
provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării
acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
graficul de prestare convenit, grafic inclus în propunerea tehnică a prezentului contract.
Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului
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14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii
pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii
contractului.
15. Recepţie şi verificări
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică.
15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru acest scop.
15.3. Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor inaintea prestarii serviciilor prevazute la
art. 4
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt
posibil de la primireacomenzii ferme.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare,
datorate în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului.
16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a
acestora prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie
finalizate în termenul convenit de parţi, termen care se calculează de la data începerii
prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea
contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricărei faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi
vor semna un act adiţional.
16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin
act adiţional.
16.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi prestatorului.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, plata globala datorata de achizitor prestatorului este cea
declarata la art. 5.
17.2 - Preţul contractului nu se actualizează.
18. Amendamente
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18.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.

19. Subcontractanţi
19.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat
contractul cu achizitorul.
19.2 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul.
- (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va
fi notificată achizitorului.
20. Cesiunea
20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau
orice alte obligaţii asumate prin contract.
21. Forţa majoră
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie
în vederea limitării consecinţelor.
21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legatură cu îndeplinirea contractului.
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
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solicita ca disputa să se soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a
României, fie de către instanţele judecatoreşti din judetul Iasi, România.
23. Limba care guvernează contractul
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Comunicări
24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Parţile au înteles să încheie azi ........................prezentul contract în două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui

Prestator,
...............................

Remus MITREA
Director Executiv

...................
Director

(semnătura autorizată)
LS

(semnătura autorizată)
LS

SECTIUNEA IV
FORMULARE
Formularul nr. 1
OPERATOR ECONOMIC
___________________________
(denumirea/numele)

Catre : Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui
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DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1.Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in nici una
dintre situaţiile prevazute la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa 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,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006,respectiv în ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
2.Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibiltatea noastra ,precum si experienta
,competenta si resursele de care dispunem.
3.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie ,societate comerciala,banca,alte persoane juridice
sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Agentiei pentru Protectia Mediului Vaslui , str Calugareni,
nr.63,Vaslui, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4.Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
Formularul nr. 2

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
Catre : Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui
Str Calugareni, nr.63, Vaslui, jud Vaslui
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DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanta de Urgenţa a Guvernului nr.
34/2006.
Subsemnatul(a)............................................................................................... (se insereaza numele operatorului
economic-peroana juridică), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de CUMPĂRARE DIRECTĂ
pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect contract de servicii de organizare evenimente
şi servicii de promovare proiect aferente activităţilor desfăşurate în cadrul Proiectului „„Management durabil
pentru situl NATURA 2000: ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni“ , Servicii organizare de seminarii - Codul de
clasificare CPV: 79951000 – 5 si Servicii de promovare – Codul de clasificare CPV: 79342200 - 5, la data de
....................................., organizată de Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui, declar pe proprie răspundere
că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau
activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De
asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. 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 este stabilit până la data solicitată.................
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei 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.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.

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

………………………………………..
(semnatura autorizata)
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Formularul nr3

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
Catre : Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui
Str Calugareni, nr.63, Vaslui, jud Vaslui

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului
2. Denumirea/numele beneficiarului/client
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
i. - contractant unic
___________*
ii. - contractant asociat
____________*
iii. - subcontractant
____________*
4. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul de soluţionare
........................................
5. Gama de bunuri achizitionate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care
ofertantul îşi susţine experinţe similară
...............................................

in calitate de _________________________,legal autorizez sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ______________________________________________
(denumire/nume operator economic)

* se completează în funcţie de contractul/contractele în care a fost parte
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Formularul nr.4

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Catre : Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui
Str Calugareni, nr.63, Vaslui, jud Vaslui

FORMULAR DE OFERTĂ TEHNICĂ

Vă transmitem detaliat oferta noastră tehnică pentru serviciile solicitate în cadrul prezentei
proceduri.
Denumire eveniment/ caracteristici ofertate
Perioada pentru prestare

Data _____/_____/_____

.............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
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Formularul nr. 5

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
Catre : Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui
Str Calugareni, nr.63, Vaslui, jud Vaslui

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
............................. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să furnizam serviciile
de organizare evenimente si promovare proiect pentru suma de ..................................
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de
.............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)

Nr.
Crt.
1

Descrierea serviciului

Cantitate

Servicii de organizare
evenimente si promovare proiect

1

Preţul unitar
fără TVA
lei

TVA
lei

TOTAL
cu TVA
lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam
serviciile de organizarea a evenimentelor în graficul de timp solicitat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)

de

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. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca
fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
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5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),

L.S.
în calitate de ............................................ reprezentant legal autorizat să semnez oferta
pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
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Pentru urmatoarele servicii:
Nr.
Crt.

Denumire

Cantitate
buc

Preţul
Unitar
lei fara
TVA

Pret total
lei fara
TVA

Taxa pe
valoarea
adăugată

Pret
Total
+TVA
( 4+ 5 )

0
1

1
Conferinţa de presa
(1 zi, 30 participanti)
Sesiuni de informare/dezbatere
privind eficientizarea managementului
in situl vizat de proiect (3 sesiuni, 1
zi/sesiune, 50 prticipanti/sesiune)
Seminarii dedicate Zilei Internationale
a Biodiversitatii (2 seminarii la
Rebricea si 2 Seminarii la Negresti, 1
zi/seminar, 50 participanti/ seminar)
Vizite educative in situl Fanaturile de
la Glodeni (4 vizite, 1 zi/vizita, 56
participanti/ vizita)
Sesiune instruire „Comunicare si
constientizare
publica
pentru
conservarea biodiversitatii” (5 zile, 9
participanti/eveniment)
Sesiune
instruire
„Elaborarea
regulamentului si a planului de
management pentru arii protejate” (5
zile, 7 participanti/eveniment)
TOTAL lei

2
2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

3

2

4

1

1

Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
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