Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii”
Domeniul major de intervenţie: 1.1. . „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului: Standarde de Participare pentru Cetatenie Activa
Cod Contract: POSDRU/17/1.1/G/31896
Beneficiar: Asociatia Regionala pentru Dezvoltare Rurala
DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI
Achizitie servicii de sondaje de opinie, respectiv de cercetare sociala
CPV 79320000-3 +
CPV 79315000-5

ASOCIATIA REGIONALA PENTRU DEZVOLTARE
RURALA
Titlul proiectului POSDRU: Standarde de Participare pentru Cetatenie Activa
Achizitor:

ID proiect POSDRU:

POSDRU/17/1.1/G/31896

Calitatea achizitorului în
cadrul proiectului

Beneficiarul contractului POSDRU/17/1.1/G/31896; cofinantat
din Fondul Social European prin Programul operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
Prioritara 1„Educaţia şi formarea profesională în sprijinul
creşterii economice şi societăţii”, Domeniul Major de
Interventie 1.1„Acces la educaţie şi formare profesională iniţială
de calitate”
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor:
Denumire: ASOCIATIA REGIONALA PENTRU DEZVOLTARE RURALA
Adresă: Tg Jiu, Str. Lt. Dumitru Petrescu, Bl. 19, sc. 2, apt. 6, Judet Gorj, CP 210183
Telefon: 0353805988
Persoană de contact: Mihaela Cocea
E-mail: office@ardr.ro
Adresă de internet: www.ardr.ro
1.2. Termen limită de depunere a ofertelor: 20.08.2012, ora 09:00.
a) Adresa unde se primesc ofertele: Craiova, jud. Dolj, Str. Nicolae Iorga, nr. 80
b) Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia
pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de către achizitor,
acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie: „Achizitie servicii de sondaje de opinie, respectiv de
cercetare sociala”, CPV 79320000-3 + CPV 79315000-5, in cadrul proiectului “Standarde de

Participare pentru Cetatenie Activa”, POSDRU/17/1.1/G/31896 (subactivitatea A6.1, Analiza de
impact - asistenta tehnica in culegerea si arhivarea de date privind modul de aplicare a standardelor
de participare pentru buna guvernare in scoli).
2.1.2. Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor ce vor fi achiziţionate:
Serviciul consta in :
• Culegere date pentru analiza de impact
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări
(b) Produse
□
(c) Servicii
x

Execuţie
Cumpărare
Categoria serviciului1:
□
Leasing
□
Proiectare şi execuţie
2A
□
Închiriere
□
□
Cumpărare în rate
□
Realizare prin orice mijloace
2B
x
corespunzătoare cerinţelor
specificate de achizitor
□
Principala locatie a lucrării:

Principalul loc de livrare

Principalul loc de prestare:
Craiova

2.1.4. Durata contractului de achiziţie:
De la semnarea contractului si pana la _____30.10.2012_____
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Preţul cel mai scăzut

X

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

□

Observaţie: În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare,
acelaşi preţ minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se va solicita
respectivilor ofertanţi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care
contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. În
situaţia în care egalitatea persistă, preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre
participanţii care au formulat ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a înscris primul la procedură,
desemnându-l câştigătorul procedurii, cu condiţia încadrării preţului solicitat în valoarea fondurilor
alocate pentru această achiziţie.
4. PREZENTAREA OFERTEI
Reguli generale - Procedura de atribuire a contractului de servicii respectă Instrucţiunile AMPOSDRU
(instructiunea nr 26/31.08.2010) privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv principiile privind
asigurarea unei utilizări eficiente a fondurilor publice în procesul de atribuire, promovarea concurenţei dintre
operatorii economici, precum si garantarea nediscriminării, recunoaşterii reciproce si tratamentului egal al
operatorilor economici care participă la atribuirea contractului.

4.1. Limba de redactare a ofertei

Limba română

4.2. Moneda în care este exprimat
preţul contractului
4.3. Perioada minimă de
valabilitate a ofertei

Lei

1

Conform anexelor 2A si 2B din OUG 34/2006

60 de zile

4.4. Modul de prezentare a
ofertei

Oferta va cuprinde:
1. Oferta tehnica care va cuprinde descrierea activitatii de

prestat,

astfel

încât

achizitorul

să

poată

determina

conformitatea cu obiectul achiziţiei şi cerinţele minime
obligatorii.
2. Oferta financiară care va fi exprimată în lei şi va specifica

separat

valoarea

TVA.

Valoarea

maxima

estimata

a

contractului este de 7800 RON fara TVA.
3. Documente de calificare:

-

-

calificarea necesara prestarii serviciului.
in obiectul de activitate, activitati ce permit derularea
unor astfel de sarcini
minimum un contract / o colaborare precedent/-a in
domeniul serviciilor de asistenta-consultanta specifice
obiectului contractului.

În cazul în care documentele obligatorii lipsesc sau sunt
neconforme ofertantul va fi descalificat fără a se mai deschide
celelalte plicuri. Ofertele vor fi prezentate în plic închis,
ştampilat pe care se va scrie: “Achizitie servicii de sondaje de
opinie, respectiv de cercetare sociala”, CPV 79320000-3 +
CPV 79315000-5, in cadrul proiectului “Standarde de
Participare

pentru

Cetatenie

Activa”,

POSDRU/17/1.1/G/31896, 20.08.2012, ora 09:00.
Ofertele se primesc la adresa: Craiova, jud. Dolj, Str. Nicolae
4.5. Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei
4.6 Informaţii referitoare la
termenele pentru livrarea
bunurilor/prestarea serviciilor

Iorga, nr. 80
Ofertele depuse nu mai pot fi modificate.
Serviciul va fi prestat pentru o perioada de 3 luni.

4.7
Clauzele
contractuale Preţul nu va putea fi modificat pe parcursul contractului. (fără
obligatorii, inclusiv condiţiile de TVA).
actualizare/modificare a preţului
contractului de achiziţie.

5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATII TEHNICE)
Proiectul îşi propune dezvoltarea şi testarea standardelor de participare pentru
cetăţenie activă ca metodologie în vederea evaluării şi promovării cetăţeniei active în
rândul tinerilor în procesul de educaţie, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor a 20
de Grupuri de acţiune locală, în total 80 de membri ai grupului ţintă (cadre didactice,
consilieri locali şi părinţi din Consiliile de Administraţie, precum şi elevi) din 20 de
unităţi de invăţământ, repartizate câte 4 pe fiecare judeţ din regiunea Oltenia.
Proiectul face parte din domeniul de intervenţie 1.1, “Promovarea in procesul de
educatie a spiritului antreprenorial si a cetateniei active” în cadrul Programului
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si propune introducerea pentru
prima data in Romania a unei metodologii de evaluare a gradului de participare activa a
tinerilor prin prisma actiunilor si activitatilor intreprinse de institutiile de invatamant in
scopul incurajarii si promovarii cetateniei active in randul tinerilor, prin procesul de
educatie, precum si in scopul obtinerii unei bune guvernari in scoala prin participarea
elevilor la procesele de luare a deciziilor în şcoală.
Standardul de participare reprezintă o metodologie de evaluare a gradului si modului
in care scolile promoveaza cetatenia activa in randul tinerilor precum si gradul pe
participare activa a tinerilor. Evaluarea se va face prin analiza situatiei de fapt
(documente, practici, perceptii etc.) in conformitate cu un set de criterii ce trebuie
indeplinite de scolile care organizeaza atat activitati educationale pentru promovarea
cetateniei active, cat si actiuni directe indreptate in folosul tinerilor si cu implicarea
directa a acestora (implicarea in structuri participative, voluntariatul, asociativitatea,
participare culturala la educatie).
Cerinte tehnice principale si responsabilitati/servicii de prestat in cadrul
activitatilor:

Culegere date si analiza de impact - Subactivitate A6.1
Din cadrul unitatilor de invatamant vor fi culese si arhivate date privind modul de
participare a elevilor la luarea deciziilor in vederea obtinerii unei bune guvernari in
scoala. Activitatea se va concretiza intr-un raport ce va servi ca instrument pentru
realizarea analizei de impact in urma aplicarii standardelor de participare pentru
cetatenie activa.
6. Oferta trebuie depusă într-un exemplar, sa fie insotita de scrisoare de inaintare
(formular 7) şi să fie însoţită de următoarele documente:
1. Declaraţie privind eligibilitatea - Formular 1 - incadrarea în situaţia
prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea
ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică.
2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G.
34/2006 – Formular 2 - Încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanţa de urgenţă nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura
aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura – Formular 5

Manager de proiect,

Se aprobă, Presedinte

Formular 1
SC .........................................................SRL
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul ......................., reprezentant imputernicit al ............................ cu sediul in
......................................., declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale
unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
Data completarii ....................

Operator economic,
.................................
(semnatura autorizata)

Formular 2
Operator economic
SC .......................... SRL
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
34/2006
Subsemnatul, ...................... reprezentant împuternicit al ..................................
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului
economic),
în
calitate
de
candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ
susţinător
al
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului
sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria 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 sunt stabilit pana la data solicitată;
d) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave
prejudicii beneficiarilor;
e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic, (semnătură autorizată)

Formular 5
Operator economic
_______________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul, reprezentant .................................................................................
(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei
de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica
.................................(se mentioneaza procedura), avand ca obiect......................(denumirea
autoritatii contractante), particip si depun oferta:
[ ] in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .....................................................;
[ ] ca subcontractant al ....................................................................;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a cerei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni
mofificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire
a acontractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe
parcursul derularii contractului in achizitie publica.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane
juridice
sa
furnizeze
informatii
reprezentatntilor
autorizati
ai
.......................................................(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la
orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
.......................................
(semnatura autorizata)

Formular 6
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
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 prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma
de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia
serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în
cifre, precum şi moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din
anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)

o

durată

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. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. 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.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

FORMULAR 7

OPERATORUL ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele)

Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr. ........... / .....................

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre ................................................................................. (denumirea autoritatii contractante si
adresa completa)
Ca urmare a invitatiei de participare nr. .................. din ....................../(ziua/luna/anul) prin care
suntem invitati sa prezentam oferta in scopul atribuirii contractului
.........................................................../ (denumirea contractului de achizitie publica) noi
........................................................../(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat
urmatoarele:
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ..................
copii:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii .................................

OPERATORUL ECONOMIC
.............

