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SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIONAREA
SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE
Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteţi o oferta de preţ pentru achiziţionarea „SERVICIILOR DE
CONSULTANŢĂ ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE "conform cerinţelor formulate in
caietul de sarcini anexat acestei solicitări
Cod CPV: 79418000-7
Valoarea estimata a achiziţiei ( fara T V A ): 30.000,00 lei
Descrierea contractului SERVICII DE CONSULTANŢĂ ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE"
- 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/luna.
Atribuirea se va efectua “online”.
- Termenul limita de primire oferte 07.04.2017 ora 14,00;
- Informaţii suplimentare se pot obţine la tel/fax: 0256/321450 sau e-mail: primbuzias@vahoo.com.
întocmit,
Mirza Cristina Mihaela
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pentru achiziţia de servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice
Cod CPV: 79418000-7 - Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor (Rev.2)

Prezentul caiet de sarcini conţine cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească serviciile ce
urmează a fi achiziţionate.
Obiectul contractului: Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice, cod CPV:
79418000-7 - Servicii de consultanta in domeniul achiziţiilor (Rev.2)
Sursa de finanţare: bugetul local
Durata contractului: 31.12.2017 cu menţiunea ca autoritatea contractantă are dreptul de a
prelungi durata contractului de servicii în condiţiile art.165, alin. (1), din H.G. 395/2016 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziţie publica din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice pana la data de 30.04.2018
Valoarea estimată: 30.000,00 lei fara TVA cu menţiunea ca valoarea estimată include şi
posibilitatea suplimentării în condiţiile art. 165, alin. (1), din H.G. 395/2016 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie
publica din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
1. Descrierea serviciilor:
Obiectivul general urmărit prin atribuirea acestui contract este de a acorda asistenţă de
specialitate compartimentului intern specializat pentru îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a
strategiei de contractare si a programului anual de achiziţii pentru anul 2017, asigurând în acelaşi
timp desfăşurarea procedurilor de atribuire în cele mai bune condiţii.
Activitatea Consultantului va fi condusă de principiile prevăzute la art. 2, alin. (2) din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale si Legea nr. 100
din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
De asemenea, pe perioada derulării contractului consultantul va lua toate măsurile pentru
eliminarea situaţiilor de conflict de interese în raport cu viitorii ofertanţi.
Serviciile prevăzute constau în:
A.
Consultanţă în modificarea sau completarea strategiei de achiziţii publice a anului 2017;
B.
Consultanţă in stabilirea procedurilor de achiziţie ce trebuie aplicate, in funcţie de specificul
lucrărilor / produselor / serviciilor ce urmeaza a fi contractate si valoarea estimata a contractelor;
C.
Elaborarea normelor procedurale interne proprii in ceea ce priveşte achiziţia directa de
produse/servicii si lu crări;
D.
Consultanţă în utilizarea SEAP-ului in achiziţiile directe
E.
Elaborarea normelor procedurale interne proprii, in in ceea ce priveşte achiziţionarea
serviciilor ce se regăsesc pe Anexa 2 din Legea nr. 98/2016 a căror valoare estimata este sub
pragul de la art.7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016.
F.
Consultanţă acordata beneficiarului in vederea organizării procedurilor de achiziţie publica,
urmărind respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare, de la publicarea anunţului de organizare
a procedurii si pana la semnarea contractului cu ofertantul câştigător după cum urmeaza:
- asistenta şi consultanţă la elaborarea referatelor de necesitate,

- asistenta şi consultanţă in intocmirea documentaţiei de atribuire respectiv fişa de date a
achiziţiei; caiet de sarcini sau document descriptiv; proiectul de contract conţinând clauzele
contractuale obligatorii; formulare şi modele de documente precum si documentele suport declaraţia
privind persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante si strategia de
contractare), completarea si generarea DUAE;
- asistenta şi consultanţă la transmiterea documentaţiei de atribuire in SEAP;
- asistenta şi consultanţă în remedierea unor eventuale recomandări, formulate de experţii
ANAP, în vederea validării documentaţiei de atribuire;
- asistenta şi consultanţă în formularea răspunsurilor cu privire la eventuale solicitări de
clarificări referitoare la documentaţia de atribuire;
- asistenta şi consultanţă la definirea si publicarea anunţurilor aferente procedurilor de
atribuire ce urmeaza a se derula;
- asistenta şi consultanţă în formularea punctelor de vedere cu privire la eventuale contestaţii
depuse la documentaţia de atribuire;
- asistenta de specialitate la redactarea procesului verbal de deschidere a ofertelor;
- asigurarea unui expert cooptat, pus la dispoziţia autoritatii contractante pe durata derulării
proceduriilor de atribuire
- elaborarea de către expertul cooptat a rapoartelor de specialitate asupra carora îsi exprima
punctul de vedere, pe baza propriei expertize pe care o deţine;
- formularea de recomandări cu privire la eventuale solicitări de clarificări necesare pentru
evaluarea ofertelor, cu privire la admisibilitatea ofertelor;
- asistenta şi consultanţă la intocmirea documentelor necesare pe parcursul evaluării,
inclusiv a raportului procedurii;
-asistenta şi consultanţă în formularea punctelor de vedere cu privire la eventuale contestaţii
depuse asupra rezultatului procedurii;
F.
Asistenta şi consultanţă in elaborarea strategiei achiziţiilor publice pentru anul 2018
2. Raportarea activităţilor
Prestatorul de servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice se obliga sa anexeze
fiecărei facturi un raport de activitate explicit care trebuie avizat de către achizitor inainte de
acceptarea facturii.
3. Date şi informaţii furnizate de către autoritatea contractantă
Autoritatea Contractantă va pune la dispoziţia prestatorului informaţiile relevante pentru buna
desfăşurare a achiziţiilor; Proiecte tehnice, sau alte documente necesare în derularea contractului şi
în realizarea obiectivelor de investiţii
4. Legislaţie
în vederea prestării activităţilor descrise în prezentul Caiet de sarcini, prestatorul va avea în
vedere respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016
privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de
servicii.
5.

D epunere oferta

Oferta pentru serviciile de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice se va întocm i sub forma de
abonam ent lunar in lei fara TVA/Iuna.

întocmit,
Inspector Mirza Cristina Mihaela
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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 Iosif- consilier local; Dirschl Peter Gilbert- consilier
local; Lazar Ioan Cosmin- consilier local; Lozer Lidia- consilier local; Savu Iulia Daniela- consilier local;
Spataru Constantin - consilier local;Tuduce Cristian Dan- consilier local; Molomfalean Ioan - consilier local;
Hudrea Angelica- Sef serv buget; 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. Subsem natul____________________ 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. :constituirea 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)

