Numărul de operator 69

COMPARTIMENT DE ACHIZIŢII PUBLICE
Nr. 8009 / 17.09.2008
Aprobat,
PREFECT,
Jenel ŞERBAN

DOCUMENTAŢIA
privind achizitionarea, prin licitaţie deschisă, a serviciului de imprimare a
buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi
Senatului din anul 2008
Documentaţia de atribuire a contractului pentru achiziţia publică de servicii de imprimare a
buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senat din anul
2008 cuprinde, conform art. 33 dwin Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006, actualizatǎ, privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii:
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă.
2. Instrucţiuni privind date limită care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite în
legătură cu participarea la procedura de atribuire.
3. Cerinţe minime de calificare, precum şi documentele care urmează să fie prezente de
ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
4. Caietul de sarcini.
5. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare.
6. Atribuirea contractului de achiziţie publică.
6.1. Oferta.
6.2. Selecţia şi calificarea candidaţilor/ofertanţilor. Criterii de calificare şi selecţie.
6.2.1. Situaţia personală a candidatului sau ofertantului.
6.2.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.
6.2.3. Situaţia economică şi financiară.
6.2.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională.
6.2.5. Standarde de asigurare a calităţii.
6.2.6. Standarde de protecţie a mediului.
7. Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac.
8. Informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
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9. Anexe:
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.

9.11.
9.12.
9.13.
9.14.
9.15.

Calendarul procedurii de atribuire, Formular nr. 1D;
Fişa de date a achiziţiei, Formular nr. 9;
Cerere de solicitare a documentaţiei de atribuire;
Formular nr. 10B – Formular de ofertă;
Formular de ofertă tehnica;
Formular nr. 12A – Declaraţia privind eligibilitatea;
Formular nr. 12B – Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.
181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006;
Formular nr. 12C – Declaraţie privind calitatea de participant la procedură;
Formular 12 E – Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 4
ani;
Formular nr. 12H – Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice
de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzǎtoare a
contractului de servicii;
Formular nr. 12I - Declaraţia privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi
al cadrelor de conducere;
Declaraţia cifrei de afaceri netǎ;
Delegaţia de participare a ofertantului la procedura de atribuire;
Contractul de achiziţie, Formular nr. 4;
Modelul buletinelor de vot (Anexa 1, Anexa 2).

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumirea autorităţii contractante:

Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi

Adresa:

Municipiul Călăraşi, str. Sloboziei, nr. 9-11, cod
poştal 910001, judeţul Călăraşi

Telefon / Fax:

0242 311 984 , 0242 315 304 ; 0242 318 976

Cod IBAN / Banca:

RO81TREZ20123510120XXXXX
Trezoreria Călăraşi

Email:

elena.beta@prefecturacalarasi.ro;
lucica.bogdan@prefecturacalarasi.ro

Persoana de contact:

Elena Beta; Lucică Bogdan
Solicitările se fac în scris către persoana de
contact şi se transmit pe adresa de email sau
pe faxul precizate mai sus.
Comunicările transmise de autoritatea contractantă către ofertaţi vor fi confirmate în scris de
către aceştia.

Referinţa dosarului de atribuire:

Dosar “Achiziţia de servicii de imprimare a
buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru
alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului
din anul 2008”
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2.
INSTRUCŢIUNI PRIVIND DATE LIMITĂ CARE TREBUIE RESPECTATE ŞI
FORMALITĂŢI CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE ÎN LEGĂTURĂ CU PARTICIPAREA LA
PROCEDURA DE ATRIBUIRE
Ofertantul doritor să participe la procedura de atribuire a contractului de achiziţie poate
solicita documentaţia de atribuire completând Anexa “Solicitare documentaţie de atribuire”.
Cererea se completează în 2 (două) exemplare originale, ambele se înregistrează la
registratura autorităţii contractante. Un exemplar al cererii se păstrează la ofertant, iar celălalt
exemplar se păstrează la autoritatea contractantă, constituind filă la întocmirea dosarului de
achiziţie publică. Anexa se poate completa în format electronic, dar trebuie înregistratǎ la
sediul autoritǎţii contractante.
Termenul de solicitare de către ofertant a documentaţiei de atribuire este precizat la nr.
crt. 3 din Anexa “Calendarul procedurii de atribuire” , în intervalul orar cuprins între 8.30 şi
16.00, în zilele lucrătoare.
Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia ofertantului în mod gratuit atât pe site-ul
www.e-licitatie.ro şi pe site-ul autorităţii contractante www.prefecturacalarasi.ro , cât şi în copie
xerox. Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia ofertantului în mod gratuit, de la sediul
autorităţii contractante în urma unei solicitări scrise, prin completarea anexei 9.3 “Cerere de
solicitare a documentaţiei de atribuire” din prezenta documentaţie de atribuire.
Anexele care trebuie completate de cǎtre ofertant se pun la dispoziţia acestuia în 2
(douǎ) exemplare originale în vederea completǎrii acestora olograf.
Este indicat ca anexele precizate mai sus sǎ fie completate în format electronic pentru a
se evita dactilografierea lor de cǎtre ofertanţi. În urma dactilografierii acestor anexe se pot
strecura greşeli care pot denatura înţelesul iniţial al acestora.
Pentru eventuale clarificări privind documentaţia de atribuire, ofertantul se va adresa
autorităţii contractante conform mijloacelor de comunicare precizate la punctul 1 din prezenta
documentaţie, în termenul precizat la nr. crt. 4 din Anexa “Calendarul procedurii de atribuire”.
Dupǎ aceastǎ datǎ solicitǎrile nu vor mai fi luate în considerare, întrucât timpul de rǎspuns
este compromis pânǎ la data limitǎ prevǎzutǎ pentru primirea ofertelor.
Adresele transmise către autoritatea contractantă trebuie să conţină menţiunea privitoare
la referinţa dosarului de atribuire precizată la punctul 1 din prezenta documentaţie de
atribuire. Adresele transmise pe email de ofertanţi cǎtre autoritatea contractantǎ trebuie sǎ
conţinǎ la opţiunea „subiect” referinţa dosarului de atribuire.
Primirea plicului cu ofertă se face în termenul precizat la nr. crt. 6 din Anexa “Calendarul
procedurii de atribuire” , în intervalul orar cuprins între 800 şi 1200.
Plicul va conţine toate formularele solicitate de către autoritatea contractantă şi trebuie să
fie de dimensiuni A4. În cazul în care, documentele solicitate nu încap într-un singur plic,
atunci ofertantul va transmite mai multe plicuri, cu condiţia menţionării numărului plicului din
maximum posibile (Vol. 1 din 3 sau Plic nr. 1 din 3).
Plicul se va sigila precizându-se, în mod obligatoriu, pe lângă referinţa dosarului de
atribuire şi coordonatele de contact ale ofertantului, respectiv: denumirea, sediul, numerele de
telefon, fax, adresa de email şi persoana de contact. Pe plic va fi inscripţionat ”A NU SE
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 20.10.2008, ORA 1400”.
Participarea la procedura de atribuire nu este restricţionată. Orice reprezentant al
ofertantului poate participa la procedură. Acesta trebuie să prezinte delegaţia anexată,
completată, ştampilată şi semnată de către administratorul ofertantului, administrator precizat
în actul constitutiv.
Ofertanţii pot obţine următoarele informaţii :
-

privind reglemetări referitoare la impozit de pe site-ul www.mfinante.ro ;
privind reglemetări referitoare la protecţia mediului de pe site-ul www.mmediu.ro ;
privind reglemetări referitoare la conditii de munca şi protecţie a muncii de pe site-ul www.mmssf.ro.
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3. CERINŢE MINIME DE CALIFICARE, PRECUM ŞI DOCUMENTELE CARE URMEAZĂ SĂ
FIE PREZENTATE DE OFERTANŢI/CANDIDAŢI PENTRU DOVEDIREA ÎNDEPLINIRII
CRITERIILOR DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE
În conformitate cu prevederile Capitolului V, Secţiunea a 2-a (art. 176 şi urmǎtoarele) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, actualizatǎ, privind contractul de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii de imprimare a
buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului din
anul 2008 se stabilesc cerinţe minime de calificare şi selecţie care au ca scop demostrarea
potenţialului tehnic, financiar şi organizatoric al fiecǎrui operator economic participant la
procedurǎ, potenţial care trebuie sǎ reflecte posibilitatea concretǎ a acestuia de a îndeplini
contractul şi de a rezolva eventualele dificultǎţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care
oferta sa va fi declaratǎ câştigǎtoare.
Aceste cerinţe minime sunt obligatorii pentru ca ofertantul de servicii să fie calificat şi se
referă la urmǎtoarele:
3.1. Situaţia personală a operatorului economic
 Declaraţie privind eligibilitatea, completat, semnat şi ştampilat – Formularul 12A
(original)
 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 34/2006, completat, semnat şi ştampilat - Formularul 12 B
(original)
 Certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a taxelor şi
impozitelor la bugetul general consolidat şi la bugetul local (original);
 Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completat, semnat şi ştampilat
– Formularul 12 C (original)
3.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale operatorul
economic va prezenta documente edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare
ca persoană fizică sau juridică, respectiv:
 Actul constitutiv împreună cu actele adiţionale modificatore la zi (în copie)
 Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (în copie) Cerinţă
minimă pentru selecţie şi calificare este ca, operatorul economic să aibă trecut în
certificatul de înregistrare un cod CAEN vechi care să înceapă cu 22 sau un cod
CAEN nou care să înceapă cu 181 « Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi ».
Prin cod CAEN nou autoritatea contractantă înţelege actualizarea acestora conform
Ordinului nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia
naţională – CAEN.
3.3. Situaţia economică şi financiară
Pentru a-şi demonstra situaţia economică şi financiară operatorul economic va prezenta
următoarele documente edificatoare :
 Bilanţurile contabile anuale, la data de 31 Decembrie, pe ultimii 3 (trei) ani fiscali
consecutivi încheiaţi de la data limitǎ pentru depunerea ofertelor. Bilanţurile trebuie sǎ
fie înregistrate la Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi la Oficiul Registrului
Comerţului din localitatea unde ofertantul îşi are sediul. Pentru dovada depunerii la
Direcţia Generală a Finanţelor Publice se va prezenta copie xerox dupǎ prima paginǎ
a formularului 10 din bilanţuri, astfel încât ştampila cu numǎrul şi data de depunere a
lor sǎ poatǎ fi vizibilǎ. Pentru dovada depunerii la Oficiul Registrului Comerţului se va
prezenta în copie xerox orice dovadǎ de depunere a bilanţurilor primitǎ de la acel
organism (copie xerox);
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 Declaraţia privind cifra de afaceri netǎ care vizeazǎ activitatea din ultimii 3 (trei) ani
fiscali consecutivi încheiaţi de la data limitǎ pentru depunerea ofertelor (original).
3.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Verificarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale se realizează prin prezentarea
următoarelor documente:
 Lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade
de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante
sau clienţi privaţi - Formular 12 E (original). Se solicită, de asemenea, recomandări
de bună execuţie a contractului de la 3 clienţi în ordinea descrescătoare a valorilor din
contract
 Declaraţie referitoare la echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic
pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - Formular 12 H (original).
Cerinţa minimǎ pentru selecţie şi calificare este ca, operatorul economic sǎ
prezinte cel puţin 3 (trei) maşini de tipărit adecvate tipului de hârtie pusă la
dispoziţie de către BENEFICIAR, 1 maşină de debitat şi 1 maşină de fălţuit, iar
celelalte utilaje să fie specifice activităţii de tipărire şi activităţii de servicii
conexe tipăririi şi să deţină o pondere de cel puţin 60% din totalul utilajelor
precizate în declaraţie. În coloana „destinaţia utilajului/echipamentului/instalaţiei” se
va
preciza
tipul
utilajului
şi
destinaţia
acestuia
pentru
utilajele/echipamentele/instalaţiile care se utilizeazǎ pentru activitatea precizatǎ în
codul CAEN şi cuvântul „altǎ activitate” pentru utilajele/echipamentele/instalaţiile care
se utilizeazǎ pentru alte activitǎţi în afara celei precizate la codul CAEN. În coloana
„forma de deţinere” din anexa la formular, se va preciza felul, numǎrul şi data actului
pe baza căruia deţine utilajul.
 Declaraţie referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de
conducere în ultimii 3 ani - Formularul 12 I (original). Autoritatea contractantǎ nu
solicitǎ CV-urile personalului de conducere şi nici cele ale personalului responsabil
pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publicǎ. Cerinţa minimǎ pentru selecţie
şi calificare este ca, operatorul economic sǎ prezinte în anul 3 din declaraţie un
numǎr mediu de salariaţi de minimum 15 persoane. Calculul numǎrului mediu de
salariaţi se efectueazǎ conform precizǎrilor din instrucţiunile de completare a bilanţului
contabil anual (31.12) pentru formularul 30, rândul 23 „ numǎr mediu de salariaţi”.
Personalul care este responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică
trebuie să fie calificat în domeniul tipăririi şi activităţii de servicii conexe tipăririi şi să fie
încadrat cu contract individual de muncă, înregistrate la Inspectoratul Teritorial de
Muncă Judeţean la data depunerii ofertei.
 Ofertantul va dovedi, prin orice mijloace (extras carte funciară, schiţă amplasament,
etc), că deţine la sediul unde desfăşoară prestaţia un spaţiu de minim 150 mp.
asigurat împotriva efracţiei şi intemperiilor pentru depozitarea hârtiei şi a buletinelor de
vot.
3.5. Standarde de asigurare a calităţii.
Autoritatea contractantă nu consideră necesar să solicite informaţii referitoare la
standarde de asigurare a calităţii.
3.6. Standarde de protecţie a mediului.
Autoritatea contractantă nu consideră necesar să solicite informaţii referitoare la
standarde de protecţia mediului.
Atentie!
Întrucât serviciile ce vor fi prestate sunt destinate unui scop specific, autoritatea
contractanta are dreptul de a verifica sau controla direct capacitatea tehnica a prestatorului,
precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.
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4. CAIETUL DE SARCINI
4.1. Obiectul achiziţiei îl constituie achiziţia de servicii de imprimare a buletinelor de
vot ce vor fi utilizate pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului din anul 2008.
4.2. Domeniul de aplicare: Servicii tipografice Cod CPV = 79810000-5 (Rev.2)
4.3. Termeni utilizaţi:
În prezentul caiet de sarcini se vor utiliza următorii termeni: autoritatea contractantă se
denumeşte BENEFICIAR iar ofertantul se denumeşte PRESTATOR şi constituie părţile
contractante. PRESTATORUL prestează servicii tipografice către BENEFICIAR.
4.4. Cantitatea
Achiziţionare serviciilor de imprimare a buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru
desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008, în următoarele
cantităţi:
- 294.400 buletine de vot pentru alegerea Camerei Deputaţilor în judeţul Călăraşi ;
- 294.400 buletine de vot pentru alegerea Senatului în judeţul Călăraşi;
4.5. Serviciile tipografice prestate constau în urmǎtoarele:
4. 5.1. Cerinţe specifice se referă la:
4.5.1.1.

Imprimarea buletinelor de vot se realizează pe hârtia pusă la dispoziţie
PRESTATORULUI prin grija BENEFICIARULUI;

4.5.1.2.

Hârtia pusă la dispoziţie de către BENEFICIAR va fi depozitată de către
PRESTATOR în spaţii care să asigure condiţii optime de temperatură şi
umiditate, în vederea păstrării carecteristicilor tehnice ale acesteia, asigurândo împotriva sustragerii sau intemperiilor;

4.5.1.3.

Spaţiul necesar depozitării hârtiei şi a buletinelor de vot tipărite pe care
PRESTATORUL trebuie să-l deţină la sediul de producţie, să fie de minimum
150 m2;

4.5.1.4.

Spaţiul necesar depozitării hârtie şi a buletinelor de vot tipărite trebuie
asigurat împotriva efracţiei şi intemperiilor. Paza acestuia se va asigura de
către BENEFICIAR prin utilizarea personalului Jandarmeriei Române;

4.5.1.5.

Tehnica aflată în dotarea PRESTATORULUI trebuie să asigure imprimarea,
capsarea şi tăierea la dimensiuni a unui număr de buletine de 294.400 de
exemplare pentru fiecare 2 (două) tipuri de buletine de vot, respectiv, pentru
Camera Deputaţilor şi Senat, din judeţul Călăraşi, care conţin fiecare un
număr între 8 şi 16 pagini pe fiecare buletin de vot ;

4.5.1.6.

Dotarea tehnică a PRESTATORULUI se va prezenta în Formularul nr. 12H
anexat la documentaţia de atribuire şi trebuie să fie în măsură să asigure
realizarea obiectului achiziţiei în conformitate cu reglemetările legale în
vigoare (H.G. 989 / 2008, H.G. 985/2008, Legea 35/2008 şi a oricăror alte
acte normative ce pot să apară după data publicării anunţului de participare).
PRESTATORUL trebuie sǎ prezinte cel puţin 3 (trei) maşini de tipărit
adecvate tipului de hârtie pusă la dispoziţie de către BENEFICIAR, 1
maşină de debitat şi 1 maşină de fălţuit, iar celelalte utilaje să fie
specifice activităţii de tipărire şi activităţii de servicii conexe tipăririi şi
să deţină o pondere de cel puţin 60% din totalul utilajelor;
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Resursele umane utilizate de PRESTATOR trebuie să fie în număr de
minimum 15 (cinsprezece) salariaţi care lucrează în domeniul serviciilor
tipografice. Personalul care este responsabil pentru îndeplinirea contractului
de achiziţie publică trebuie să fie calificat în domeniul tipăririi şi activităţii de
servicii conexe tipăririi şi să fie încadrat cu contract individual de muncă
înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Judeţean la data depunerii
ofertei;
4.5.1.8. Resursele tehnice şi umane din dotarea PRESTATORULUI se vor concentra
în vederea realizării cu prioritate a obiectului achiziţiei;
4.5.1.9. Ridicarea hârtiei necesare imprimării buletinelor de vot se va face de la
depozitul autorităţii contractante pe cheltuiala prestatorului;
4.5.1.10. PRESTATORUL se va prezenta la sediul autorităţii contractante cu un
exemplar al primului tiraj, pentru fiecare tip de buletin de vot pentru obţinerea
bunului de tipar;
4.5.1.11. Transportul buletinelor de vot tipărite de la locul de producţie la cel destinat
utilizării se va asigura de către PRESTATOR;
4.5.1.12. Rebuturile rezultate din procesul de tipărire se vor depozita de către
PRESTATOR în condiţiile precizate la punctul 4.5.1.4. din prezentul caiet de
sarcini, până la comunicarea BENEFICIARULUI. PRESTATORUL trebuie sǎ
cunoascǎ în orice moment al execuţiei obiectului achiziţiei cantitatea de
rebuturi existentǎ în depozit;
4.5.1.13. Hârtia nefolosită trebuie să rămână intactă ca la primire şi se va păstra în
paleţi sigilati şi înseriaţi de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat
până la comunicarea BENEFICIARULUI. Păstrarea acesteia se va face
conform condiţiilor precizate la punctul 4.5.1.4. din prezentul caiet de sarcini;
4.5.1.14. Justificarea cantităţii de hârtie consumată se va face de către PRESTATOR
4.5.1.15. Răspunderi specifice ale PRESTATORULUI:
4.5.1.15.1. încadrarea în calendarul prestaţiei fixat de BENEFICIAR;
4.5.1.15.2. asigurarea de spaţii de păstrare a hârtiei şi a buletinelor de vot
tipărite, asigurându-le împotriva efracţiei şi intemperiilor;
4.5.1.15.3. adaptabilitate la modificările apărute pe parcursul prestaţiei, ca
urmare a specificului activităţii, inclusiv adaptabilitate la
modificările legislative care pot să apară şi după data ridicării
documentaţiei de atribuire;
4.5.1.15.4. însuşirea
rebuturilor
de
tipărire
datorate
erorilor
PRESTATORULUI.
4.6. Calendarul prestaţiei:
4.5.1.7.

4.6.1. Tipărirea trebuie să se realizeze în termenul precizat la art. 36, alin. (3) din Legea nr.
35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,
a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, termenul limită fiind data de
20.11.2008.
4.7. Livrarea (primirea / predarea hârtiei şi a buletinelor de vot tipărite):
4.7.1. Primirea / predarea hârtiei:
4.7.1.1.

Hârtia se predă de către BENEFICIAR pe bază de proces verbal de predare
primire încheiat cu reprezentantul PRESTATORULUI. În procesul verbal se
vor menţiona în clar următoarele elemente: obiectul procesului verbal;
data/locul la/unde care se încheie; cantitatea expimată în kg; numărul de
paleţi; seria de început şi cea de sfârşit a paleţilor; numele şi prenumele
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4.7.1.2.
4.7.1.3.

4.7.1.4.

primitorului, respectiv predătorului; semnăturile acestora. Procesul verbal se
încheie în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare dintre părţi.
Un exemplar original al acestui proces verbal constituie filǎ în dosarul de
achiziţie
Depozitarea hârtiei se va face de PRESTATOR în condiţiile punctului 4.5.1.4.
din prezentul caiet de sarcini;
Hârtia nefolosită se predă de către PRESTATOR pe bază de proces verbal
de predare primire încheiat cu reprezentantul BENEFICIARULUI, la
solicitarea acestuia din urmă. În procesul verbal se vor menţiona elementele
precizate la punctul 4.7.1.1. din prezentul caiet de sarcini. Procesul verbal se
încheie în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare dintre părţi.
Un exemplar al acestui proces verbal constituie filǎ în dosarul de achiziţie;
Hârtia consumată se va justifica prin întocmirea de către PRESTATOR a unui
document desfăşurător pe consum specific;

4.7.2. Primirea / predarea buletinelor de vot tipărite:
4.7.2.1. Buletinele de vot se predau de către PRESTATOR pe bază de proces verbal
de predare/primire încheiat cu reprezentantul BENEFICIARULUI sau cu altă
persoană care are dreptul de a primi buletinele de vot. În procesul verbal se
vor menţiona în clar următoarele elemente: obiectul procesului verbal;
data/locul la/unde care se încheie; cantitate exprimată în număr de buletine.
Procesul verbal se încheie în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru
fiecare dintre părţi. Un exemplar al acestui proces verbal constituie filǎ în
dosarul de achiziţie;
4.7.2.2. Graficul de predare al buletinelor de vot se va stabili de BENEFICIAR
împreună cu PRESTATORUL.
4.8. Împachetarea şi manipularea buletinelor de vot:
4.8.1. Buletinele de vot vor fi fălţuite, capsate şi ambalate în pachete sigilate de câte 100
bucăţi conform art. 36, alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale
nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
4.8.2. Sigilarea pachetelor se face cu sfoară care se aplică pe lungimea şi lăţimea (în cruce)
pachetului, capetele acestuia fiind sigilate cu eticheta PRESTATORULUI care va
specifica şi numărul de buletine de vot;
4.8.3. Fiecare pachet va fi personalizat conform precizărilor BENEFICIARULUI;
4.8.4. Manipularea buletinelor de vot se face de cǎtre PRESTATOR atât în interiorul sediului
de producţie al acestuia, cât şi de la sediul de producţie al acestuia pânǎ la locul de
depozitare al BENEFICIARULUI.
4.9. Locul de depozitare al buletinelor de vot:
4.9.1. BENEFICIARUL va decide locul de depozitare al buletinelor de vot tipǎrite şi anunţǎ în
timp util PRESTATORUL adresa la care trebuie transportate buletinele de vot tipǎrite.
4.10. Modelul buletinelor de vot:
4.10.1. Modelul buletinelor de vot este precizat în Hotărârea guvernului nr. 989/2008 este
anexat la prezenta Documentaţie de atribuire prin Anexa 1 „Modelul buletinului de vot
pentru alegerea Camerei Deputaţilor” şi Anexa 2 „Modelul buletinului de vot pentru
alegerea Senatului”;
4.10.2. Datele suplimentare necesare tipǎrii buletinelor de vot vor fi completate cu precizările
din machetele furnizate de către Preşedintele biroului electoral de circumscripţie
judeţeană;
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4.10.3. Orice modificare legislativă referitoare la modelul buletinelor de vot va fi comunicată de
BENEFICIAR în timp util PRESTATORULUI care este obligat să şi-o însuşească şi să o
execute.
4.11. Calitatea serviciilor:
4.11.1 Imprimarea de calitate presupune claritate în înscrisuri şi imagini;
4.11.2. În cazul unor erori, acestea se vor remedia de urgenţă pe cale amiabilă.
4.12. Destinaţia serviciilor:
Buletinele de vot sunt destinate secţiilor de votare din judeţul Călăraşi.
4.13. Durata contractului:
Contractul îşi începe efectele la data semnării şi îşi înceteazǎ efectele la data de
20.12.2008 fǎrǎ nici o altǎ notificare prealabilǎ.
4.14. Preţul serviciilor va fi exprimat în LEI (RON) fără TVA pe pagină format A4 de
buletin de vot tipărit, conform Formularului nr. 10B şi va fi nemodificat pe toată durata derulării
contractului. Acest preţ cuprinde următoarele elemente de cost: imprimarea, tăierea,
capsarea,împachetarea şi manipularea, transportul şi depozitarea hârtiei şi a buletinelor de vot
precum şi celelalte cheltuieli efectuate de către PRESTATOR în realizarea obiectivului
prezentului contract.
Preţul total al prestaţiei (valoarea totală estimată a contractului) se determină luând
în calcul următorii factori:
- numărul estimat de pagini tipărite pentru toate tipurile de buletine de vot
= 7.065.600 (şaptemilioanesasezecisicincimiişasesutelei), exprimat în pagini;
- preţul serviciilor precizat mai sus, exprimat în lei (RON) fără TVA pe pagină.
4.15. Condiţii de plată:
4.14.1. Pentru recepţia serviciilor, PRESTATORUL emite documentul fiscal (factura fiscală sau
factura);
4.15.2. Plata contravalorii documentului fiscal se face de către BENEFICIAR în termen de 15
zile de la data primirii acestuia;
Data primirii documentul fiscal se considerǎ:
- data semnǎrii documentului fiscal de cǎtre reprezentantul BENEFICIARULUI;
- data primirii plicului care conţine documentul fiscal, transmis prin orice mijloc
prin care se confirmǎ primirea de cǎtre BENEFICIAR;
4.16. Întocmirea facturii:
4.16.1. Factura se va întocmi de către PRESTATOR o singură dată pe perioada derulării
contractului.
4.16.2. Anexele care se vor ataşa la factură sunt: comenzile de lansare pentru tipărirea
buletinelor de vot; justificarea cantităţii de hârtie consumată.
4. 17. Valoarea finală a contractului
Valoarea finală a contractului se va stabili după lansarea tuturor comenzilor pentru
tipărirea buletinelor de vot, în funcţie de numărul candidaturilor pentru alegerea Camerei
Deputaţilor şi Senatului, din anul 2008.
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5. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A PROPUNERII
TEHNICE ŞI FINANCIARE
Ofertanţii prezintă oferta pentru serviciile precizate în caietul de sarcini, completând
Formularul nr. 10B – Oferta astfel:
- preţul serviciilor care se exprimă în lei (RON) fără TVA pe pagină format A4 de
buletin de vot tipărit. Acest preţ cuprinde următoarele elemente de cost: imprimarea,
tăierea, capsarea, împachetarea şi manipularea, transportul şi depozitarea hârtiei şi
a buletinelor de vot precum şi celelalte cheltuieli efectuate de către PRESTATOR în
realizarea obiectivului prezentului contract. Această valoare nu se va modifica pe
toată durata derulării contractului ;
- valoarea totală estimată care se exprimă în lei (RON) fără TVA în funcţie de
numărul
de
pagini
estimat
a
se
tipării
[7.065.600
(şaptemilioanesasezecisicincimiişasesutelei)], conform celor precizate la subpunctul
4.14. din Caietul de sarcini;
- valoarea TVA se va preciza distinct în lei (RON) pentru valoarea totală estimată.
Prin completarea, semnarea şi ştampilarea Formularului nr. 10B – Oferta, ofertanţii se
angajează să presteze serviciile precizate în caietul de sarcini. Acest angajament este clar
precizat la punctul 2 din formular. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 (nouăzeci) de
zile de la data limită prevăzută pentru depunerea ofertelor.
Ofertanţii prezintă oferta tehnică pentru serviciile precizate în caietul de sarcini
completând Formularul de ofertă tehnică anexat la prezenta Documentaţie de atribuire,
completat la toate cele 11 puncte.
Oferta financiară va fi prezentată în lei / pag. / format A4 (fără TVA).
Preţul va include cheltuielile cu : imprimarea buletinelor de vot, capsarea şi fălţuirea
buletinelor de vot, ambalarea acestora în pachete sigilate de câte 100 buc., transportul
acestora la sediul autorităţii contractante precum şi cheltuielile ocazionate de transportul hârtiei
de la depozitele autorităţii contractante la punctul de lucru al prestatorului precum şi alte
cheltuieli efectuate de PRESTATOR pentru îndeplinirea obiectivului contractului de achiziţie
publică.
6. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
6.1. Oferta
Ofertanţii vor prezenta Formularul nr. 10B completat corespunzător, dupǎ care se va
semna şi ştampila.
Valoarea ofertei se va prezenta fără TVA, această taxă precizându-se în formular în
mod separat.
Valabilitatea ofertei, punctul 3 din Formularul nr. 10B, trebuie să fie de minim 90
(nouăzeci) de zile de la data limită prevăzută pentru primirea ofertelor.
Ofertanţii selectaţi şi calificaţi vor prezenta Formularul nr. 12C.
6.2. Procedura selectată
LICITAŢIE DESCHISĂ
6.3. Selecţia candidaţilor/ofertanţilor. Criterii de atribuire.
Criteriile de selecţie sunt precizate la punctul 3 din Documentaţia de atribuire.
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În conformitate cu prevederile Capitolului V, Secţiunea a 3a din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006, actualizatǎ, privind contractul de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, autoritatea
contractantă stabileşte următorul criteriu de atribuire a contractului de achiziţie publică de
servicii tipografice: “Oferta cea mai avantajoasǎ din punct de vedere economic”.
Autoritatea contractantǎ stabileşte oferta cǎştigǎtoare pe baza criteriului de atribuire
precizat mai sus utilizând un sistem de factori de evaluare, în condiţiile în care ofertantul
respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse.
Factorii de evaluare sunt urmǎtorii:
1. “Preţul cel mai mic” (factor financiar) pentru toate produsele precizate în caietul de
sarcini este punctat cu un număr de maxim 50 de puncte.
2. “Puncte de lucru în Judeţul Călăraşi” (factor tehnic) care se puncteazǎ astfel:
2.1. cu sediul social în Judeţul Călăraşi şi spaţiu de producţie în Judeţul Călăraşi = 30 de
puncte;
2.2. cu sediu social în Judeţul Călăraşi şi fără spaţiu de producţie în Judeţul Călăraşi = 10
puncte;
2.3. fără sediu social în Judeţul Călăraşi şi cu cel puţin un spaţiu de producţie în Judeţul
Călăraşi = 10 de puncte;
2.4. fără sediu social în Judeţul Călăraşi şi fără spaţiu de producţie în Judeţul Călăraşi = 0
(zero) puncte.
3. “Existenţa unui sistem video de supraveghere” (factor tehnic) se punctează cu 10
puncte.
4. “Pierderi tehnologice” (factor tehnic) care se puncteazǎ astfel:
4.1. pentru pierderi tehnologice cuprinse între 1 şi 5% se puncteazǎ cu 10 de puncte;
4.2. pentru pierderi tehnologice cuprinse între 5 şi 8% se puncteazǎ cu 5 puncte;
4.3. pentru pierderi tehnologice mai mari de 8% se puncteazǎ cu 0 (zero) puncte.
Punctele se stabilesc din maximum posibile de 100 astfel:
-

factorii financiari (facorul 1) reprezintă 50% din punctajul maxim.
factorii tehnici (factorul 2 , 3 şi 4) reprezintă 50% din punctajul maxim;

Pentru Factorul 1 de evaluare “Preţul cel mai mic”:
Ofertanţii prezintă oferta pentru produsele precizate în Caietul de sarcini, stabilind preţul
serviciilor exprimat în lei (RON) fără TVA pe pagină de buletin de vot tipărit. Acest preţ
cuprinde următoarele elemente de cost: imprimarea, tăierea, capsarea, manipularea,
transportul şi depozitarea hârtiei şi a buletinelor de vot. Acesta se va menţiona în Formularul
nr. 10 B – Oferta conform punctului 6.1. din prezenta Documentaţie de atribuire.
Acest preţ este cel care se va lua în considerare la evaluarea factorului de atribuire.
Pentru valoarea cea mai mică astfel obţinută, se acordă 50 de puncte.
Pentru a doua valoarea şi următoarele valori se diminuează cu câte 10 puncte.
Dacă diminuarea este sub cifra zero, atunci se acordă 0 (zero) puncte.
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Pentru Factorul 2 de evaluare “Puncte de lucru în Judeţul Călăraşi”:
Pentru punctarea acestui factor, ofertanţii prezintă în original, certificatul constatator
emis de Oficiul Registrului Comerţului care să nu aibă o vechime mai mare de 30 zile de la
data limitǎ pentru depunerea ofertei la autoritatea contractantă şi în care să se precizeze toate
punctele de lucru sau sediile secundare ale ofertantului din Judeţul Călăraşi.
Astfel se punctează cu 30 de puncte ofertanţii care au sediul social în Judeţul Călăraşi
şi spaţiu de producţie în Judeţul Călăraşi; se punctează cu 10 puncte ofertanţii care au cu
sediu social în Judeţul Călăraşi şi fără spaţiu de producţie în Judeţul Călăraşi; se punctează cu
10 puncte ofertanţii fără sediu social în Judeţul Călăraşi şi cu cel puţin un spaţiu de producţie
în Judeţul Călăraşi; se punctează cu 0 (zero) puncte ofertanţii fără sediu social în Judeţul
Călăraşi şi fără spaţiu de producţie în Judeţul Călăraşi.
Pentru Factorul 3 de evaluare “Existenţa unui sistem video de supraveghere” se
punctează cu 10 puncte.
Pentru punctarea acestui factor oferanţii trebuie să precizeze în Formularul nr. 12 H –
“Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul
economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii” : felul, numǎrul şi data
actului de proprietate a unui astfel de sistem de supraveghere.
Astfel pentru existenţa unui astfel de sistem se acordă 10 puncte.
Pentru inexistenţa unui astfel de sistem se acordă 0 puncte.
Pentru Factorul 4 de evaluare “Pierderi tehnologice”:
Pentru punctarea acestui factor se completeaza punctul 11 din formularul „Oferta
tehnică”.
Se consideră pierdere tehnologică diferenţa dintre cantitatea de material introdusă în
procesul tehnologic de tipărire şi cantitatea întrebuinţată în mod util.
Pierderea tehnologică se referă la hârtia de ziar care are caracteristicile de
84cm/45g/m2.
Astfel se punctează cu 10 de puncte pierderea cuprinsă în intervalul 1 şi 5% inclusiv;
se punctează cu 5 puncte pierderea cuprinsă într-un interval mai mare de 5 % şi până la 8%
inclusiv; se punctează cu 0 (zero) puncte pierderea mai mare de 8%.
Autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire
precizat mai sus, numai dintre oferte admisibile aşa cum sunt ele definite de art. 37 din HG nr.
925/2006, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare
impuse.
6.2.1. Situaţia personală a candidatului sau ofertantului.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura aplicată pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat despre care are cunoştinţă
că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă
şi/sau pentru spălare de bani (art. 180 din OUG nr. 34/2006).
Pentru aceste considerente, autoritatea contractantă solicită prezentarea :
 în original, Declaraţie privind eligibilitatea, completat, semnat şi ştampilat –
Formularul 12A
 în original, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, completat, semnat şi ştampilat Formularul 12 B
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în original, Certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a
taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat şi la bugetul local ;
în original, Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completat,
semnat şi ştampilat – Formularul 12C.

6.2.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Autoritatea contractantă solicită următoarele documente:
 în copie xerox , actul constitutiv împreună cu actele adiţionale modificatore la zi
 în copie xerox , certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului
Cerinţă minimă pentru selecţie şi calificare este ca, operatorul economic să aibă
trecut în certificatul de înregistrare un cod CAEN vechi care să înceapă cu 22 sau un
cod CAEN nou care să înceapă cu 181 « Tipărire şi activităţi de servicii conexe
tipăririi ». Prin cod CAEN nou autoritatea contractantă înţelege actualizarea acestora
conform Ordinului nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din
economia naţională – CAEN.
6.2.3. Situaţia economică şi financiară
Autoritatea contractantă solicită următoarele documente:
 în copie xerox, bilanţurile contabile anuale, la data de 31 Decembrie, pe ultimii 3
(trei) ani fiscali consecutivi încheiaţi de la data limitǎ pentru depunerea ofertelor.
Bilanţurile trebuie sǎ fie înregistrate la Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi la
Oficiul Registrului Comerţului din localitatea unde ofertantul îşi are sediul. Pentru
dovada depunerii la Direcţia Generală a Finanţelor Publice se va prezenta copie
xerox dupǎ prima paginǎ a formularului 10 din bilanţuri, astfel încât ştampila cu
numǎrul şi data de depunere a lor sǎ poatǎ fi vizibilǎ. Pentru dovada depunerii la
Oficiul Registrului Comerţului se va prezenta în copie xerox orice dovadǎ de
depunere a bilanţurilor primitǎ de la acel organism ;
 în original, declaraţia privind cifra de afaceri netǎ care vizeazǎ activitatea din ultimii
3 (trei) ani fiscali consecutivi încheiaţi de la data limitǎ pentru depunerea ofertelor .
6.2.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Autoritatea contractantă solicită următoarele documente:
 în original, lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, conţinând
valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt
autorităţi contractante sau clienţi privaţi - Formular 12 E, inclusiv recomandări de
bună execuţie a contractului de la 3 clienţi în ordinea descrescătoare a valorilor din
contract ;
 In original, declaraţie referitoare la echipamentele tehnice de care dispune
operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - Formular
12 H. Cerinţa minimǎ pentru selecţie şi calificare este ca, operatorul economic
sǎ prezinte cel puţin 3 (trei) maşini de tipărit adecvate tipului de hârtie pusă la
dispoziţie de către BENEFICIAR, 1 maşină de debitat şi 1 maşină de fălţuit, iar
celelalte utilaje să fie specifice activităţii de tipărire şi activităţii de servicii
conexe tipăririi şi să deţină o pondere de cel puţin 60% din totalul utilajelor
precizate în declaraţie. În coloana „destinaţia utilajului/echipamentului/instalaţiei” se
va
preciza
tipul
utilajului
şi
destinaţia
acestuia
pentru
utilajele/echipamentele/instalaţiile care se utilizeazǎ pentru activitatea precizatǎ în
codul CAEN şi cuvântul „altǎ activitate” pentru utilajele/echipamentele/instalaţiile
care se utilizeazǎ pentru alte activitǎţi în afara celei precizate la codul CAEN. În
coloana „forma de deţinere” din anexa la formular, se va preciza felul, numǎrul şi
data actului pe baza căruia deţine utilajul.
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 În original, declaraţie referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat şi
al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani - Formularul 12 I. Autoritatea contractantǎ
nu solicitǎ CV-urile personalului de conducere şi nici cele ale personalului
responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publicǎ. Cerinţa minimǎ
pentru selecţie şi calificare este ca, operatorul economic sǎ prezinte în anul 3
din declaraţie un numǎr mediu de salariaţi de minimum 15 persoane. Calculul
numǎrului mediu de salariaţi se efectueazǎ conform precizǎrilor din instrucţiunile de
completare a bilanţului contabil anual (31.12) pentru formularul 30, rândul 23 „numǎr
mediu de salariaţi”. Personalul care este responsabil pentru îndeplinirea contractului
de achiziţie publică trebuie să fie calificat în domeniul tipăririi şi activităţii de servicii
conexe tipăririi şi să fie încadrat cu contract individual de muncă, înregistrate la
Inspectoratul Teritorial de Muncă Judeţean la data depunerii ofertei.
 Ofertantul va dovedi, prin orice mijloace (extras carte funciară, schiţă amplasament,
etc), că deţine la sediul unde desfăşoară prestaţia un spaţiu de minim 150 mp.
asigurat împotriva efracţiei şi intemperiilor pentru depozitarea hârtiei şi a buletinelor
de vot.
Toate aceste documente trebuie prezentate, în ordinea precizatǎ mai sus, în plic sigilat
şi înregistrat la autoritatea contractantă la data limitǎ prevǎzuta pentru primirea ofertelor,
precizatǎ la nr. crt. 6 din Anexa “Calendarul procedurii de atribuire”. Plicul nu va conţine
formularul original al certificatului de înregistrare. Plicul cu numǎrul de înregistrare al autoritǎţii
contractante constituie filǎ în dosarul de achiziţie.
6.2.5. Standarde de asigurare a calităţii.
Autoritatea contractantă nu consideră necesar să solicite informaţii referitoare la
standarde de asigurare a calităţii.
6.2.6. Standarde de protecţie a mediului.
Autoritatea contractantă nu consideră necesar să solicite informaţii referitoare la
standarde de protecţia mediului.
6.4. Legislaţia aplicată
1. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificări şi completări ulterioare;
2. H.G. nr. 925/2006 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
modificările ulterioare;
3. Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publică.
6.5. Departajare în caz de oferte identice
Departajarea în caz de punctaj egal se efectuează luând în considerare numărul de
înregistrare şi data la care a fost înregistrată Cererea de solicitare a documentaţiei de atribuire.
Se va considera oferta câştigătoare prima înregistratǎ în ordine cronologicǎ la
Registratura autoritǎţii contractante (BENEFICIARULUI).
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7. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC
Persoana care se considera vǎtǎmata într-un drept al sǎu ori într-un interes legitim
printr-un act al autoritǎţii contractante, cu încǎlcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor
publice, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdicţionalǎ, în
condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006, sau in justitie, în conditiile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificǎrile ulterioare.
În sensul prevederilor alin. de mai sus, prin persoanǎ care se considerǎ vǎtǎmatǎ se
înţelege orice persoanǎ care îndeplineşte, în mod cumulativ, urmǎtoarele condiţii:
a) are un interes legitim în legǎturǎ cu un anumit contract de achiziţie publicǎ pentru a
cǎrui atribuire se aplicǎ prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006;
b) a suferit, suferǎ sau riscǎ sǎ sufere un prejudiciu, ca o consecinţǎ a unui act al
autoritǎţii contractante, de naturǎ sǎ producǎ efecte juridice.
În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională, partea care se
consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor, cu respectarea prevederile art. 270-272 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
8. INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII
Contractul de achiziţie publică este anexat la prezenta documentaţie de atribuire.
Clauzele precizate în contractul anexat sunt obligatorii.

Vizat pentru legalitate,
Director executiv
Elena IFRIM

Compartiment achizitii publice
Elena BETA

______________________

Ana Simona BARZĂ ______________________
Angelica GRIGORE ______________________
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