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Sectiunea I
Fisa de date a achizitiei

Achizitor: SC Alca Textile Prod SRL
Titlul proiectului POSDRU: “VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru
grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS”,
contract nr. POSDRU/168/6.1/S/144616
Calitatea achizitorului in cadrul proiectului
Beneficiar: SC Alca Textile Prod SRL
1. INFORMATII GENERALE
1.1.

Achizitor

Denumire: SC Alca Textile Prod SRL
Adresa: Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6
Localitate: Bucuresti
Cod poştal: 060331
Ţara: Romania
Cod unic de înregistrare: 34579846
Tel/fax: 0769/179399
Persoana de contact: Calin MATVEI– responsabil achizitii
E-mail: calin_matvei@yahoo.com
Adresa de internet: www.alcatextile.ro
Mijloace de comunicare: în scris, prin oricare dintre următoarele modalităţi:
a) prin poştă;
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b) prin fax;
c) prin e-mail – calin_matvei@yahoo.com
d) prin depunere la sediu;
prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit.a)-d)
1.2. a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora):
16.06.2015, orele 14.00.
b) Adresa unde se primesc ofertele:
Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, Bucuresti, cod postal 060331
Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia pentru
ofertanti sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor, acestea fiind
pastrate la sediul achizitorului, nedeschise.
2.
2.1.

OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
Descriere

2.1.1) Denumire contract:
“Prestari de servicii din cadrul proiectului “VALORificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa
muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS”,
72413000-8
Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)
2.1.2.) Descriere succinta a produselor/serviciilor ce vor fi achizitionate:
Se vor achizitiona servicii de proiectare de site-uri
2.1.3) Loc de prestare: Topalu, Jud.Constanta
2.1.4) Procedura se finalizează prin “Contract de achiziţie (contract de prestari servicii)”.
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2.1.5) Durata contractului de achiziţie publică: pana la data de 31.12.2015.
2.1.6) Divizare pe loturi: DA

NU X

Se vor depune oferte pentru intregul volum de servicii solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.
2.1.7) Acceptarea ofertelor alternative: DA
PROCEDURĂ

3.
3.1.





4.







Procedura selectată

Achizitie prin procedura ACHIZITIE DIRECTA conform:
Instructiunii nr. 79/ 25.10.2013 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor
europene nr. 1120 din 15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in
cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta”;
Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120/ 15.10.2013 privind procedurile simplificate
aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale.

LEGISLATIA APLICATA
Manualul Beneficiarului pentru „Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013”, impreuna cu Anexele (11) emis in octombrie 2009;
Instructiunea nr. 79/ 25.10.2013 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor
europene nr. 1120 din 15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in
cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta”;
Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120/ 15.10.2013 privind procedurile simplificate
aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale;
Tratatul de instituire a Comunitătii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările si
completările ulterioare;
Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitii publice de lucrări, de bunuri si de servicii;
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Directiva 2004/17/CE din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor
de achizitii în sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale;
Ordonanta de Urgentă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările si completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr.34/2006;
Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din OUG nr.34/2006, cu modificările si
completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a
instrumentelor structurale;
Ordonanta Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor
comunitare, precum si a fondurilor de cofinanŃare aferente utilizate necorespunzător;
Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a prevederilor generale privind Fondul
European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de
abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999;
Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind
Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE
ale Parlamentului European si ale Consiliului în ceea ce priveste procedurile de achizitii publice,
în ceea ce priveste revizuirea CPV;
Comunicarea Comisiei 2006/C 179/02 privind interpretarea reglementărilor comunitare în cazul
contractelor care nu intra sub incidenŃa, totală sau partială, a Directivelor privind achizitiile
publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C179/2 din 1.08.2006;
Ghidul COCOF 07/0037/02 pentru determinarea corectiilor financiare care trebuie făcute asupra
cheltuielii cofinantate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea
cu regulile achizitiei publice;
Prevederile ghidului solicitantului;
Prevederile contractului de finantare a proiectului.
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5.

INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE

5.1) Preţul cel mai scăzut 

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 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.
6.

CRITERII DE CALIFICARE – CERINTE MINIME DE CALIFICARE

6.1) Situaţia personală a ofertantului
1. Declaraţie privind eligibilitatea completată în conformitate cu Formularul nr. 2 din
Secţiunea Formulare – în original;
2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de Formularul nr. 3 din Secţiunea
Formulare – în original;
6.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura se completeaza Formularul nr.4
2. Certificat de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care să
rezulte că:
 domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;

Nota: Ofertele care nu indeplinesc cerintele minime de calificare stabilite prin prezenta
documentatie pentru ofertanti se considera INACCEPTABILE. Comisia poate accepta
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completari la cerintele de calificare dupa sedinta de deschidere a ofertelor in limita a 2 (doua)
documente.
7. PREZENTAREA OFERTEI
7.1) Limba de redactare a ofertei – Română.
7.2) Perioada de valabilitate a ofertei - 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.
7.3) Modul de prezentare a ofertei tehnice
Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii
serviciilor care urmează a fi prestate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.
Ofertantul trebuie să prezinte:




un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin
care să se demonstreze corespondenţa serviciilor prezentate în propunerea tehnică, cu
specificaţiile respective;
alte documente solicitate prin Caietul de sarcini;

7.4) Modul de prezentare a ofertei financiare
Ofertantul trebuie să prezinte Formularul de ofertă nr. 5 indicat în Secţiunea Formulare.
Preţul include toate cheltuielile care vor fi angajate de către operatorul economic în condiţiile
prevăzute de prezenta Fişă de date.
Ofertantul va preciza perioada de furnizare/prestare a produselor/serviciilor, preţul total,
T.V.A., precum şi orice alte elemente de natură financiară sau comercială care sunt necesare pentru
evaluarea ofertei.
Data pentru care se determină echivalenţa leu/euro: curs valabil pentru curs BNR,
1 euro = 4,4496 lei din 25.05.2015.
Pretul contractului este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a acestuia.
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7.5) Prezentarea ofertei (tehnice si financiare) si a documentelor de calificare
Depunerea ofertei
Oferta se va depune la sediul achizitorului din Bucuresti, sector 6, Calea Crangasi, nr. 4 - 6,
bl. 16 -17, parter, insotita de Scrisoarea de Inaintare – se completeaza Formularul 1
Data limită pentru depunerea ofertei si a documentelor ce insotesc oferta: 16.06.2015, ora
14:00.
Modul de prezentare, sigilare şi marcare a ofertelor.
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (tehnice şi financiare) şi al documentelor
de calificare în original.
Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, documentele vor fi semnate
pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze
ofertantul în contract.
Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent.
Plicurile interioare trebuie să fie marcate după cum urmează:
 Documentele de calificare, în original, în plic închis şi sigilat, pe care se va scrie denumirea şi
adresa ofertantului, precum şi menţiunea: DOCUMENTE DE CALIFICARE;
 Propunerea tehnică, în original, în plic închis şi sigilat, pe care se va scrie denumirea şi adresa
ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE TEHNICĂ;
 Propunerea financiară, în original, în plic închis şi sigilat, pe care se va scrie denumirea şi adresa
ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE FINANCIARĂ.
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa achizitorului şi cu inscripţia
“A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 16.06.2015, ORA 16.00“.
7.6) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei
Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi documentele care însoţesc oferta,
după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la
procedura pentru atribuirea contractului, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este solicitat de
comisia de evaluare conform prevederilor legale.
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Achizitorul nu-şi asumă răspunderea pentru ofertele depuse/transmise la o altă adresă decât cea
stabilită în anunţul sau invitaţia de participare. Oferta care este primită după expirarea termenului
limită pentru depunere, se pastreaza nedeschisă la sediul achizitorului.
7.7) Deschiderea ofertelor
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor - 16.06.2015, ora 16.00 la sediul achizitorului.
7.8) Clauze specifice contractului
7.8.1) Contract rezervat – nu este cazul
7.8.2) Clauze contractuale obligatorii


termen de plată: plata se va in baza facturilor fiscale emise de prestator insotite de
procesele verbale de receptie.



modalităţi de plată: OP in contul indicat de vanzator;
Virament bancar/ plati online;
durata contractului de prestari servicii: este prevazuta in contract.



7.9) Solutionarea contestaţiilor
In situatia in care operatorii economici participanti la procedura contesta rezultatul procedurii,
achizitorul va solutiona contestatia respectiva in conformitate cu prevederile prezentei
documentatiei.
Termenul de depunere al contestaţiei este de o zi incepand cu ziua urmatoare luării la
cunoştinţă de către contestator cu privire la actul pe care acesta îl consideră nelegal. Contestaţia se
depune la sediul achizitorului din Bucuresti, Calea Crangasi, nr.4 – 6 ,Bl. 16 – 17 A, parter, sector 6.
Contestaţia va fi soluţionată de către o comisie desemnată de achizitor, iar decizia va fi
comunicată contestatorului.

8) Precizari finale
Nu se solicita garantie de participare la procedura si nici garantie de buna executie a
contractului.
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Date limită recomandată de transmitere a solicitărilor de clarificări: 12.06.2015, ora 10:00
Data limită recomandată de transmitere a răspunsului la clarificări: 13.06.2015, ora 18:00
Plicul cu oferta va fi insotit in exterior de o Scrisoare de Inaintare, insotita de o copie a actului
de identitate - (conform Formularul nr. 1 din Secţiunea Formulare) – în original si daca este cazul
de Acordul de asociere - în original.
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Sectiunea II
Caiet de sarcini
ACHIZITIA DE SERVICII
Se vor descrie serviciile ce trebuiesc prestate;
Contract de prestari servicii de inchiriere vehicule de transport marfa cu sofer

Se vor cere autorizatiile societatilor ofertante pentru furnizarea acestor servicii (daca este cazul);
Daca serviciile trebuie prestate intr-un interval de timp dat, se va preciza aceasta;
Daca serviciile care fac obiectul achizitiei au caracter succesiv sau repetitive, vor fi precizate
intervalele de timp sau periodicitatea acestora (sau se va atasa la caietul de sarcini un grafic de
derulare a serviciilor);
Daca este cazul se vor solicita documente (buletine de masura, buletine de analiza, etc) care sa
certifice serviciile efectuate.
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Sectiunea III

Formulare
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FORMULARUL 1
Inregistrat la sediul achizitorului
nr. .......... / ..........

OFERTANTUL
SC DANCO VISION SRL

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre: SC Alca Textile Prod SRL
Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6, Bucuresti

Ca urmare a invitatiei de participare nr....... din 08.06.2015, privind aplicarea procedurii
pentru atribuirea contractului de prestari servicii privind achizitia de servicii de proiectare de siteuri, noi SC DANCO VISION SRL, reprezentata prin, Daniel Ionescu – administrator, va
transmitem alaturat urmatoarele:
Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original ce contine
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii: 16.06.2015
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Ofertant,
Daniel Ionescu
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FORMULAR nr. 2
OPERATOR ECONOMIC

SC DANCO VISION SRL
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul Daniel Ionescu, reprezentant împuternicit al SC DANCO VISION SRL, cu sediul
social in Bucuresti, Str. Fabricii, nr.4A-4, Bl.15E, scara 2, etaj 7, ap.90, sector 6, declar pe
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în
acte publice, că nu ne aflăm in situaţia 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 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.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală,
fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că achizitorul procedurii are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă 90 de zile.

Data completarii: 16.06.2015

Cu stima,
Ofertant,
Daniel Ionescu
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FORMULAR nr. 3
OPERATOR ECONOMIC

SC DANCO VISION SRL
DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181
Subsemnatul Daniel Ionescu, reprezentant împuternicit al SC DANCO VISION SRL, cu sediul
social in Bucuresti, Str. Fabricii, nr.4A-4, Bl.15E, scara 2, etaj 7, ap.90, sector 6, în calitate
de ofertant la procedura pentru achiziţia de prestari de servicii de către SC ALCA TEXTILE PROD
SRL,
declar pe proprie răspundere că:
a)
nu ne aflăm în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare,
reglementată prin lege;
b)
nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a);
c)
au fost îndeplinite 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 societatea este stabilită;
d)
ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani;
e)
nu am fost condamnaţi, 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
înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completarii: 16.06.2015

Cu stima,
Ofertant,
Daniel Ionescu
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FORMULAR nr. 4
OPERATOR ECONOMIC

SC DANCO VISION SRL
DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
Subsemnatul, Daniel Ionescu – administrator al SC DANCO VISION SRL, cu sediul social in
Bucuresti, Str. Fabricii, nr.4A-4, Bl.15E, scara 2, etaj 7, ap.90, sector 6, declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru
atribuirea contractului de achizitie publica directa – selectie de oferta, avand ca obiect
prestari servicii avand
Cod CPV: 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)
la data de 16.06.2015 organizata de SC ALCA TEXTILE PROD SRL, particip si depun oferta:
[X] in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .......................................................;
[ ] ca subcontractant al ..................................................................;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[X] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in
anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor intervene
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe
parcursul derularii contractului de 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.
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Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai SC ALCA TEXTILE
PROD SRL cu sediul in Bucuresti, Calea Crangasi nr. 4-6, Bl.16-17A, Parter, sector 6, cu privire la
orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
Daniel Ionescu
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FORMULARUL 5
OFERTANTUL
SC DANCO VISION SRL
FORMULAR DE OFERTĂ
Către: SC Alca Textile Prod SRL
Adresa: Bucuresti,Calea Calarasi, nr.4 -6, bl.16 – 17, sc. A, sector 6.
Doamnelor/Domnilor,
Examinând documentaţia pentru ofertanti, subsemnatul(a) Daniel Ionescu, reprezentant al
ofertantului SC DANCO VISION SRL, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam furnizarea produselor
solicitate, pentru suma de 3.508,06 lei (treimicincisuteoptsizerosaselei), plătibilă după
recepţia serviciilor prestate, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
841,93 lei (optsutepatruzecisiunusinouazecisitrei).
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam
serviciile în graficul de timp stabilit de achizitor.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata 90 zile, şi ea va
rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice
altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data completarii: 16.06.2015

Cu stima,
Ofertant,
Daniel Ionescu
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