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Solicitare de oferta pentru achiziţionarea serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de
finanţare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia
şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 Conservarea,
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, nr. apelului de
proiecte POR 2018/5/5.1/7.

Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteţi o oferta de preţ pentru achiziţionarea de „SERVICII DE
consultanţă la elaborarea cererii de finanţare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia
în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 îmbunătăţirea
mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
Prioritatea de investiţii 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului
natural şi cultural, nr. apelului de proiecte POR 2018/5/5.1 /7. conform cerinţelor formulate in
caietul de sarcini anexat acestei solicitări
Cod CPV: 72224000-1- Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor.
Valoarea estimata a achiziţiei ( fara TVA ): 132.000,00 lei
Descrierea contractului: “Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor.
- Condiţii contract: conform specificaţiilor cuprinse in caietul de sarcini, ataşat prezentului anunţ.
- Condiţii participare: Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune la sediul autoritatii
contractante (str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, cod postai: 305100), si va conţine
propunerea tehnica, propunerea financiara, informaţii generale cu privire la sediul si adresa firmei,
nr. de înregistrare la Registrul Comerţului, codul fiscal, telefon/fax, e-mail, nume si prenume
reprezentant legal, contul deschis la Trezorerie pentru plata serviciilor, declaraţia privind evitarea
conflictului de interese potrivit art. 59 si 60 din legea 98/2016 (model ataşat prezentei solicitări),
declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din legea 98/2016 privind
achiziţiile publice (model ataşat prezentei solicitări) precum si identificarea poziţiei din SEAP
privind furnizarea serviciilor care fac obiectul acestei achiziţii.
Propunerea tehnica va cuprinde descrierea serviciilor ce urmeaza a fi achiziţionate in concordanta cu
specificaţiile caietului de sarcini;
Operatorii interesaţi AU OBLIGAŢIA sa posteze oferta financiara, in catalogul electronic din SEAP.
Propunerea financiara transmisa la sediul autoritatii contractante, va fi întocmită in lei fara TVA, si
se va detalia conform cerinţelor caietului de sarcini.
Atribuirea se va efectua “online”.
- Termenul limita de primire oferte 30.05.2018 ora 10,00;
- Informaţii suplimentare se pot obţine la tel/fax: 0256/321450 sau e-mail: primbuzias@yahoo.com.
întocmit,
Mirza Cristina Mihaela
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pentru Achiziţia serviciilor de consultanţă în elaborarea documentaţiei pentru accesarea
de finanţare nerambursabilă pentru proiectul
‘CONSOLIDARE SI RESTAURARE A COLONADEI DIN ORAŞUL BUZIAŞ “

1. SCOPUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
Scopul acestui contract îl reprezintă furnizarea de servicii de consultanţă în elaborarea
documentaţiei pentru accesarea de finanţare nerambursabilă privind proiectul
“CONSOLIDARE SI RESTAURARE A COLONADEI DIN ORAŞUL BUZIAŞ”
Oraşul Buziaş intenţionează să depună acest proiect spre finanţare/rambursare în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 5 îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia si valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural.
Prioritatea de investiţii 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Se doreşte ca documentaţia de accesare a finanţării să fie elaborată de personal specializat şi cu
experienţă în domeniu, care să asigure eligibilitatea şi conformitatea proiectului pentru selecţia
la finanţare.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia serviciilor de consultanţă necesare pentru elaborarea
documentaţiei pentru accesarea de finanţare nerambursabilă privind proiectul
“CONSOLIDARE SI RESTAURARE A COLONADEI DIN ORAŞUL BUZIAŞ” ce se
doreşte a fi propus spre finanţare în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de
investiţii 5.1

3. BENEFICIARUL CONTRACTULUI
Beneficiarul Contractului este Oraşul Buziaş - Primăria Oraşului Buziaş, adresa: Buziaş, str.
Principală, nr.16, jud.Timiş, Telefon: 0256/321450; Fax: 0256/321451; Web:
www.primariabuzias.ro.
4. VALOAREA ESTIMATĂ ACHIZIŢIEI
Valoarea estimată a achiziţiei este de 132.000 lei, fără TVA.
5. SERVICIILE DE CONSULTANŢĂ SOLICITATE ŞI CERINŢELE SPECIFICE
Serviciile de consultanţă solicitate cuprind:
- realizarea prefezabilităţii proiectului, din punct de vedere al eligibilităţii solicitantului şi a
activităţilor propuse, respectiv a şanselor ca acesta să fie finanţabil, inclusiv prin prisma
punctajului aferent proiectului de investiţii;
- informarea beneficiarului privind condiţiile de accesare a finanţării, etapele depunerii spre
finanţare a proiectului şi orice alte informaţii necesar a fi cunoscute de către acesta, inclusiv
condiţiile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor asupra cărora Autoritatea de
Management asigură informarea publică prin intermediul Ghidul Specific apelului de proiect
Axa 5.1 , Ghidului solicitantului Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR
2014-2020 (cu modificările şi completările ulterioare) şi legislaţia în vigoare, informaţii pe care
beneficiarul se obligă să şi le însuşească;
- informarea beneficiarului cu privire la orice modificare legislativă şi/sau procedurală care
priveşte modalitatea de întocmire şi depunere a proiectului de investiţii;
- verifică documentaţiile tehnice la nivel de SF/DALI în conformitate cu grilele de verificare
anexe la Ghidul Specific apelului de proiect (Anexa 2 la Ghidul Specific);
- verifică dosarul/dosarele de achiziţie în conformitate cu Lista de verificare a dosarului de
achiziţie (Anexa 3 la Ghidul Specific);
- elaborarea cererii de finanţare în conformitate cu prevederile Ghidului Specific apelului de
proiect POR 2018/5/5.1 /7 şi Ghidului solicitantului, în concordanţă cu anexele ce se depun
împreună cu cererea de finanţare şi înregistrarea acestora în sistemul electronic MY SMIS ;
- întocmirea anexelor cererii de finanţare aşa cum sunt prevăzute de Ghidul Specific apelului
de proiect POR 2018/5/5.1 /7 şi Ghidul solicitantului;
- verificarea documentelor ce se vor ataşa la Cererea de finanţare, în conformitate cu legislaţia
în vigoare şi cu cerinţele specifice ale Ghidului Specific apelului de proiect POR 2018/5/5.1 /7,
Ghidului solicitantului Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020
(cu modificările şi completările ulterioare);
- întocmirea dosarului cererii de finanţare, scanarea acesteia şi încărcarea cererii de finanţare
în aplicaţia My Smis;
- asigurarea legăturii cu autoritatea finanţatoare, din punct de vedere al solicitării de informaţii
suplimentare necesare pentru elaborarea şi depunerea cererii de finanţare;

- prestatorul va participa la sediul autorităţi contractante la întâlnirile care se vor organiza de
către echipa de lucru a beneficiarului;
- la predarea/primirea documentelor se vor întocmi Procese Verbale şi rapoarte privind
activitatea desfăşurată de prestator;
- redactarea răspunsurilor la solicitările de informaţii suplimentare formulate de către
autoritatea finanţatoare în cadrul etapei de verificare a conformităţii administrative şi
eligibilităţii proiectului, repectiv în etapa de evaluare financiară şi încărcarea acestora în
aplicaţia My Smis;
- asistenţă acordată Autorităţii Contractante, în cazul acceptării cererii de finanţare, în etapa
precontractuală şi pentru semnarea contractului cu autoritatea finanţatoare.
Termenul maxim pentru predarea completă a documentaţiei întocmite: cererea de finanţare
anexele aferente acesteia şi a raportului privind activitatea desfăşurata de către prestator în
format tipizat, digital precum şi încărcarea în aplicaţia My Smis este 15.06.2018 , în format
tipizat, digital la sediul beneficiarului.
6. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract este valabil până la data de 16.07.2018 . In cazul în care din motive obiective
durata aprobării proiectului va fi mai mare, contractul se va prelungi pe baza unui act adiţional,
fără modificarea valorii acestuia.
7. PREŢUL CONTRACTULUI. MODALITĂŢI DE PLATĂ
Preţul contractului va include toate cheltuielile necesare pentru execuţia contractului. Preţul
contractului este ferm şi nu se ajustează. Plata contravalorii serviciilor prestate se va efectua
doar dacă se va semna Contractul de Finanţare cu Autoritatea Finanţatoare.
8. CONŢINUTUL OFERTEI TEHNICE ŞI FINANCIARE
Propunerea tehnică va conţine descrierea detaliată a serviciilor solicitate.
In cadrul ofertei tehnice ofertantul de servicii trebuie sa expună capacitatea profesională prin
prezentarea experienţei în elaborarea proiectelor de investiţii cu finanţare nerambursabilă. Se
va întocmi o listă a proiectelor reprezentative întocmite, depuse şi aprobate inclusiv cu
menţionarea valorii finanţării nerambursabile solicitate în cadrul proiectului.
De asemenea ofertantul trebuie să demonstreze că dispune de personal suficient şi
corespunzător calificat pentru executarea contractului. Se va prezenta o listă cu personalul
propus pentru îndeplinirea contractului şi CV-urile persoanelor propuse de ofertant. CV-urile
trebuie să cuprindă educaţia şi experienţa relevantă, descrierea proiectelor pentru obţinerea de
finanţări nerambursabile în care persoana respectivă a fost implicată, în special proiecte de
investiţii întocmite pentru Autorităţi publice locale.
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile
solicitate cu privire la pret/tarif (resurse umane, nr.ore, tarif/oră) , precum şi la alte condiţii
financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică. Pentru

conformitatea evaluării ofertelor preţurile vor fi exprimate în lei, cu evidenţierea separată a
TVA-ului.

Evaluarea calificărilor consultanţilor se va face în conformitate cu următoarele criterii:
Experienţa consultantului în domeniul serviciilor - maxim 50 puncte (Certificate,
recomandări şi documente emise sau contrasemnate de companii, autorităţii pentru
demonstrarea experienţei similare);
Experienţa experţilor propuşii - maxim 40 puncte ( CV-urile experţilor propuşi din care
să rezulte că ofertantul dispune de personal specializat şi copii după actele de studii, respectiv
orice alte documente relevante în demonstrarea îndeplinirii criteriilor, recomandări,certificate
de specializare);
Ofertă financiară - maxim 10 puncte.

ÎNTOCMIT :
INSPECTOR DĂMIAN CRISTINA LAVINIA

OPERATOR ECONOMIC

FORMULAR 3

(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59 si 60 DIN LEGEA 98/2016
1. Subsem natul____________________________________________ reprezentant împuternicit al
____________________________________________ ,
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
operatorului economic) în calitate de _____________________________________________
(candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ
susţinător
al
candidatului/ofertantului___________________ )
la
procedura
de
_______________________________________________ , declar pe proprie răspundere, următoarele:
cunoscând prevederile art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi
componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în
situaţia de a fi exclusă din procedură.
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:
Munteanu Sorin-primar; Cindea Cristian Vasile-viceprimar si consilier local; Hudrea Ioan-Dorel- consilier local;
Baias Ştefan- consilier local; Otescu Ioan Valentin- consilier local; Dordea Ioan- consilier local; Dragan Ioanconsilier local; Aldan Florian Petru- consilier local; Kanton Ioslf- consilier local; Vasii Ionita- consilier local;
Lazar Ioan Cosmin- consilier local; Lozer Lidla- consilier local; Savu Iulia Daniela- consilier local; Spataru
Constantin - consilier local;Tuduce Cristian Dan- consilier local; Molomfalean Ioan - consilier local; Damian
Cristina-lnspector ;Mirza Cristina Mihaela- inspector achiziţii

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,
orice documente doveditoare de care dispun.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
2. Subsemnatul____________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă
vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere şi prevederile art. 61 din
Legea nr. 98/2016.
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 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.
Operator economic,

(semnătură autorizată)

FORMULAR 4

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.164,165 si 167 din Legea 98/2016 privind
achiziţiile publice
Subsemnatul(a).................................................în calitate de ofertant/ candidat/ concurent la
procedura de .................................................................. pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică având ca obiect .................................................la data de............................organizată de
................................................................................. declar pe proprie răspundere , sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că:
a) nu sunt în stare de insolvenţă ori lichidare, în supraveghere judiciară, în caz contrar voi
face dovada că am capacitatea de executare a contractului; nu am comis o abatere grava care îmi
pune in discuţie integritatea. De asemenea, nu sunt într-o situaţie de conflict de interese in cadrul
sau in legătura cu procedura in cauza, nu mi-am încălcat in mod grav sau repetat obligaţiile in
cadrul unui contract de achiziţii publice, nu am încercat şi nu voi încerca sa influenţez in mod
nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, abateri conform art. 167 (1) din Legea
98/2016;
b) 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, până la data depunerii ofertei, conform
art. 165 din Legea 98/2016;
c) nu am fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea uneia dintre infracţiunile de la
art. 164 din Legea 98/2016. xonstituirea unui grup infracţional organizat, infracţiuni de corupţie,
infracţiuni împotriva intereselor financiare ale UE, acte de terorism, spălare de bani, traficul şi
exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate nu sunt adevărate, în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita , în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor ,
orice documente doveditoare de care dispun.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
(semnătură autorizată)

