Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială
Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
Investeşte în oameni!

CERERE DE OFERTE
procedura de prospectare a pieŃei – studiu al pieŃei
pentru: „DocumentaŃia de atribuire a contractului privind achiziŃia publică de
combustibil pe bază de bonuri valorice”
în cadrul proiectului:
PARTICIPAREA GRUPURILOR VULNERABILE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ
ID 2151

1. Scurta descriere a obiectului contractului de achiziŃie
În vederea susŃinerii activităŃilor proiectului cofinanŃat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „Participarea
grupurilor vulnerabile în economia socială”, FundaŃia Reforma JustiŃiei Penale achizitioneaza combustibil pentru
implementarea activitatilor aferente primului an de implementare al proiectului 2151.. Toate informaŃiile necesare
pentru depunere ofertei de preŃ se găsesc în anexa prezentei cereri de oferte.

2. Denumire Achizitor
FundaŃia Reforma JustiŃiei Penale, Str. Doamnei nr. 17-19, etj. 2, camera 218 sector 3 Bucureşti; tel/fax : 021/316 15
05; E-mail: alina.anghel@penalreform.ro

3. Sursa de finanŃare a contractului de achiziŃie publică
Proiect cofinanŃat din FSE prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”,
Domeniul major de intervenŃie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

4. Valoarea estimată a contractului de achiziŃie publică: maxim 3000 RON cu TVA
5. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare:
Oferta cu pretul cel mai scazut.

6. Reguli de transparenŃă şi publicitate
Toate documentele şi informaŃiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în InstrucŃiunile pentru ofertanŃi
anexate prezentei cereri de ofertă.

7. InformaŃii suplimentare
Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziŃie, OfertanŃii pot contacta Achizitorul prin persoana Alina
Anghel, tel.: 0726975799 fax: 021/3161505 e-mail: alina.anghel@penalreform.ro

8. Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaŃi pot transmite ofertele de preŃ
Adresa: FundaŃia Reforma JustiŃiei Penale Str. Doamnei nr. 17-19, etj. 2, camera 218 sector 3 Bucureşti; tel/fax :
021/316 15 05; E-mail: alina.anghel@penalreform.ro
9. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor de preŃ
Data: 03.05.2010
Ora limită: 10:00
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ANEXE
INSTRUCłIUNI CĂTRE OFERTANłI
1. CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Transmitere adrese cereri de ofertă
Termen limită de depunere a ofertelor

DATA
27.04.2010
03.05.2010

ORA
15:00
Ora 10:00

ŞedinŃa de deschidere a ofertelor

03.05.2010

Ora 12:00

Finalizarea evaluării
Informarea ofertanŃilor cu privire la rezultatul
procedurii de atribuire
Semnarea contractului

04.05.2010
04.05.2010

Ora 10:00
Ora 14:00

nu este cazul
nu este cazul

06.05.2010

Ora 11:00

Str. Doamnei nr.
17-19, etj. 2,
camera 218
sector 3
Bucureşti

Data de începere pentru prestarea serviciilor

Mai 2010

-

Adresa
imobilului
selectat

2. TIPUL CONTRACTULUI SI LOCUL DE LIVRARE
Servicii
AchiŃionare de combustibil pe bază de bonuri valorice
Principalul loc de livrare: România, Bucureşti
Cod CPV
63712600-9

Descriere cod CPV
Servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor

Durata contractului de achiziŃie
1 an calendaristic de la semnarea contractului de ambele părŃi.

LocaŃia
nu este cazul
Str. Doamnei nr.
17-19, etj. 2,
camera 218
sector 3
Bucureşti
Str. Doamnei nr.
17-19, etj. 2,
camera 218
sector 3
Bucureşti
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3. CRITERII/CERINłE DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECłIE
Criteriile/cerinŃele de calificare vor fi susŃinute de Ofertant cu documentele justificative solicitate.
AtenŃie:
- fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei
- toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menŃionat în clar numele întreg
- documentele emise de autorităŃile competente vor fi prezentate în copie

3.1 SituaŃia personală a ofertantului/proprietarului
Criteriul/CerinŃa

Documente care să
susŃină criteriul care
vor fi depuse de
Ofertant

Ofertantul trebuie să demonstreze că nu se află
1. DeclaraŃie de
în următoarele situaŃii:
eligibilitate
a) Nu a fost condamnat în ultimii 5 ani printr-o
hotărâre
judecătorească
definitivă
pentru 2. DeclaraŃia de
Solicitat: DA
participare la activităŃi ale unei organizaŃii integritate
criminale, corupŃie, fraudă şi spălare de bani;
b) Nu este în stare de faliment ori lichidare,
afacerile îi sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităŃile sale comerciale sunt
suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu
creditorii sau este într-o situaŃie similară cu cele
anterioare, reglementată prin lege;
c) Nu face obiectul unei proceduri legale pentru
declararea sa în una dintre situaŃiile prevăzute la
lit. b);
d) Nu şi-a îndeplinit obligaŃiile de plată a
impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului
general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în Ńara în care
este stabilit;
e) În ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a
îndeplinit
în
mod
defectuos
obligaŃiile
contractuale, din motive imputabile ofertantului în
cauză, fapt care a produs sau este de natură să
producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
f) Nu a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin
hotărârea definitivă a unei instanŃe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii
profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională.
Achizitorul are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziŃie
publică orice Ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaŃii:
a) a fost condamnat în ultimii 5 ani printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru participare la activităŃi
ale unei organizaŃii criminale, corupŃie, fraudă şi spălare de bani;
b) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităŃile
sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaŃie similară
cu cele anterioare, reglementată prin lege;
c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaŃiile prevăzute la lit. b);
d) nu şi-a îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale către
DeclaraŃii privind
eligibilitatea
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bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în
România sau în Ńara în care este stabilit;
e) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaŃiile contractuale, din motive
imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii
beneficiarilor acestuia;
f) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, pentru o faptă
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
g) prezintă informaŃii false sau nu prezintă informaŃiile solicitate de către Achizitor, în legătură cu situaŃia
proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. b) - f).

3.2. Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale
Criteriul/CerinŃa
Persoane juridice române

Solicitat:

DA

Documente care
dovedesc o forma de
înregistrare

Documente care să susŃină criteriul care
vor fi depuse de Ofertant
Ofertantul trebuie să prezinte următoarele
documente:
pentru persoane juridice:
Certificatul de înregistrare în copie

3. INFORMATII TEHNICE SOLICITATE
OfertanŃii trebuie să prezinte, pe lângă documentele care susŃin cerinŃele minime de calificare,
următoarele:
-

Formularul de ofertă
DeclaraŃia privind conformitatea cu caietul de sarcini

4. PREZENTAREA OFERTEI

5.1. Limba de redactare a
ofertei
5.2. Moneda în care este
exprimat preŃul
contractului
5.3. Perioada minimă de
valabilitate a ofertei

Ofertele, orice corespondenŃă şi documente legate de procedura de atribuire
transmise între ofertant şi Achizitor trebuie să fie în limba română

Lei

30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât aceasta va fi respinsă de
comisia de evaluare, ca inacceptabilă.

5.4. ConŃinutul ofertei

Oferta trebuie să conŃină : documentele de calificare, oferta tehnică şi ofertă
financiară care trebuie să fie transmise Achizitorului în 3 plicuri sigilate (PLIC A,
PLIC B, PLIC C), introduse intr-un pachet sigilat.

5.5. Documente de
calificare
PLIC A

Ofertantul trebuie să prezinte următoarele documente:
pentru persoane juridice
Certificatul de înregistrare în copie
Formular 1 – DeclaraŃie de integritate
Formular 2 – DeclaraŃie privind eligibilitatea

5.6. Modul de prezentare
a propunerii tehnice

Ofertantul trebuie să completeze:

Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială
Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
Investeşte în oameni!

PLIC B
5.7. Modul de prezentare
a propunerii financiare

•

Formular 4 – Conformitate cu caietul de sarcini

Va fi prezentat Formularul de ofertă - Formular 3
Propunerea financiară, trebuie să fie în LEI cu prezentarea TVA separat.

PLIC C

5.8. Modul de prezentare
a ofertei la depunere

Propunerea financiară (fără TVA) va fi evaluată luându-se în considerare preŃul
total.
PlăŃile în baza acestui contract vor fi efectuate în lei.
Ofertele trebuie depuse până la data limită de depunere a ofertelor specificat în
AnunŃul de participare.
Ofertele trebuie să fie depuse folosind sistemul de plic dublu, adică un plic
exterior sigilat şi netransparent care să conŃină cele trei plicuri separate, marcate
corespunzător cu: "PLIC A” – Documente de calificare ", "PLIC B - Oferta
Tehnică" şi "PLIC C - Oferta Financiară".
Pe pachetul exterior se vor scrie următoarele informaŃii:
a) adresa unde trebuie depuse ofertele
b) Numele proiectului pentru care se depune oferta
c) Numele persoanei de contact indicată de Achizitor
d) cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”;
e) numele ofertantului.

5.9. Posibilitatea
retragerii sau modificării
ofertei

Nu vor fi admise plicuri exterioare deteriorate sau desfăcute, la depunerea
ofertelor.
OfertanŃii îşi pot modifica sau retrage ofertele printr-o înştiinŃare scrisa înainte de
termenul limita de depunere a ofertelor.
După termenul limita de depunere a ofertelor nu se poate modifica nici o
oferta depusa.
Orice astfel de notificare de modificare sau retragere trebuie sa fie elaborata si
depusa in conformitate cu cerinŃele din prezenta documentaŃie de atribuire,
SecŃiunea 5.8. de mai sus. Pe plicul exterior trebuie sa se scrie 'Modificare” sau
'Retragere' , după caz.

5.10 Costurile de
pregătire a ofertelor

Nici un cost suportat de ofertant pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi
rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către ofertant.

5.11. Oferte

Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a Achizitorului decât cea
stabilită în InstrucŃiunile pentru OfertanŃi va fi respinsă si se returnează
nedeschisă.
Oferta care este întârziată faŃă de data limită stabilită în anunŃ si prezenta
documentaŃie ori care este primită de către Achizitor după expirarea datei limită si
orei limită pentru depunere va fi respinsă si se returnează nedeschisă.

5.12 ModalităŃi de
contestare a deciziei
achizitorului de atribuire
a contractului de
achiziŃie şi de soluŃionare
a contestaŃiei

Eventualele contestaŃii se pot depune:
- la Achizitor şi apoi la InstanŃa Competentă.
Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim
printr-un act al Achizitorului, cu încălcarea dispoziŃiilor legale în materia
achiziŃiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativjurisdicŃională, în condiŃiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările ulterioare sau Legii 287/2009 cu modificările şi completările
ulterioare.
ContestaŃiile se pot depune în termen de 1 zi calendaristică de la primirea
informării, contractul urmând a fi suspendat până la soluŃionarea contestaŃiei.
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5.13 Clauzele
contractuale obligatorii,
inclusiv condiŃiile de
actualizare/ modificare a
preŃului contractului de
achiziŃie

PreŃul va fi ferm şi nu se va schimba pe întreaga perioadă de derulare a
contractului.

6. Valoarea estimată a contractului de achiziŃie publică: maxim 3000 RON cu TVA
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7. Evaluarea ofertelor
7.1. Evaluarea ofertei tehnice

7.2. Evaluarea ofertei
financiare
7.3. Informare ofertanŃi
7.4. Atribuirea contractului de
achiziŃionare servicii internet

Verificarea conformităŃii administrative se va face Ńinându-se cont de
cerinŃele prezentate în prezenta documentaŃie privind procedura de
evaluare a ofertelor pentru achiziŃionare de combustibil pe baza de bonuri
valori
Lipsa oricărui document de calificare conduce la respingerea ofertei.
Numai ofertele care au îndeplinit cerinŃele minime de calificare vor fi
evaluate în acesta etapă.
În urma evaluării tehnice vor fi considerate admisibile numai acele oferte
care îndeplinesc elementele obligatorii pentru serviciul oferit precizate în
caietul de sarcini.
Ofertele care depăşesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor
fi respinse.
Orice erori aritmetice se tratează conform legislaŃiei in vigoare.
Achizitorul va informa ofertanŃii cu privire la rezultatul aplicării
procedurii de atribuire in conformitate cu legislaŃia in vigoare.
Achizitorul îsi rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice ofertă
si/sau să anuleze întreaga procedură de atribuire.
In cazul în care procedura se anulează, ofertantii vor fi notificati de către
Achizitor.
Anularea procedurii poate fi decisă când:
a. au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme;
b. nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care, desi pot fi
luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de
abordare a soluŃiilor tehnice si/sau financiare;
c. abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de
atribuire sau este imposibilă încheierea contractului.
(1) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaŃii:
a) a fost depusă după data si ora-limită de depunere sau la o altă adresă
decât cea stabilită în anunŃul de participare;
b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinŃele minime de
calificare;
c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini;
d) perioada de valabilitate a ofertei este mai mică decât cea prevăzută
(2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situaŃii:
a) nu satisface cerinŃele caietului de sarcini;
b) nu au fost prezentate toate documentele de calificare solicitate;
c) conŃine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod
evident dezavantajoase pentru Achizitor;
d) conŃine în cadrul propunerii financiare un preŃ mai mare decât alocarea
financiară disponibilă acestui contract.
În nici un caz Achizitorul nu va fi responsabil pentru daunele,
indiferent de ce natură, legate de anularea procedurii, chiar dacă
Achizitorul a fost notificat în prealabil în acest sens. Publicarea unui
anunŃ achiziŃionare combustibil pe baza de bonuri valorice nu
constituie o obligaŃie a Achizitorului de a încheia contractul.

Pentru clarificări şi transmiterea formularelor menŃionate în format electronic, vă rugăm să
contactaŃi Achizitorul prin persoana Alina Anghel, tel.: 0726975799 fax: 021/3161505 e-mail:

alina.anghel@penalreform.ro
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CAIET DE SARCINI/ SPECIFICAłII TEHNICE

-

bonuri valorice in valoare de 3000 lei cu TVA
reteaua de distributie sa aiba acoperire nationala ( lista/ harta / localizare cu statiile de
alimentare)
pretul va fi exprimat in lei fara TVA
lista cu tipurile de combustibil
numarul total al statiilor de alimentare din tara
valabilitatea bonurilor valorice
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FORMULARE
Formular nr. 1 - DECLARAłIE DE INTEGRITATE

Subliniem şi recunoaştem importanŃa desfăşurării unui proces de licitaŃie liber, loial şi
competitiv care să prevină apariŃia fraudei. In acest sens, nu am oferit şi nici acordat, în mod
direct sau indirect nici un fel de avantaje funcŃionarilor publici sau altor persoane care au avut
sau ar fi putut avea legătură cu procesul de licitaŃie la care am participat şi nici nu vom oferi
sau garanta asemenea foloase necuvenite sau condiŃii pentru stabilirea preŃurilor actuale sau în
eventualitatea în care ni s-ar atribui nouă contractul, precum şi nici în executarea ulterioară a
contractului.

De asemenea, subliniem importanŃa aderării la un set minimal de standarde sociale
(Standarde Minimale în Muncă) în implementarea contractului. Noi ne angajăm să ne
conformăm tuturor condiŃiilor române sau/şi internaŃionale în vigoare.

Ne obligăm să ne informăm personalul cu privire la obligaŃiile care le revin în acest
sens şi la obligaŃia de a onora această declaraŃie de obiectivitate şi conformitate precum şi cu
privire la respectarea legilor din România.

Semnat la ……………………………. (oraşul, Ńara),
în data…………………………..zz/ll/aaaa

Numele SocietăŃii…………………………………………………………..……………
Semnătura autorizată………………………………………………………………………
Ştampila rotundă a societăŃii:……………………………………………………………...
Avizat de consilierul juridic al societăŃii:……………………………………………………
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Formular nr. 2 - DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul(a)
.................................................................................
(denumirea,
numele), în calitate de Ofertant la procedura de prospectare a pieŃei pentru atribuirea
contractului
de
achiziŃie
publică
având
ca
obiect
.........................................................................……. (denumirea produsului, serviciului sau
lucrării şi codul CPV), la data de ................................ (zi/lună/an), organizată de
..................................................................................... (denumirea Achizitorului),
declar pe propria răspundere că:
a) nu sunt şi nici nu am fost condamnat în ultimii 5 ani printr-o hotărâre judecătorească
definitivă pentru participare la activităŃi ale unei organizaŃii criminale, corupŃie, fraudă şi
spălare de bani;
b) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităŃile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul
unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaŃie similară cu cele anterioare,
reglementată prin lege;
c) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaŃiile
prevăzute la lit. b);
d) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în Ńara în care sunt stabilit până la data solicitată;
e) nu am fost condamnat, în ultimii 2 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înŃeleg că Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraŃiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
ÎnŃeleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii.
Data completării ......................
Prestator,
................................
(semnătură autorizată)
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Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

Formular nr. 3 - FORMULAR DE OFERTA
Către
(denumirea Achizitorului şi adresa completă)

.........................................................

Doamnelor/Domnilor,
1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului
________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului),
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerinŃele cuprinse în documentaŃia mai sus
menŃionată, să oferim combustibil pe baza de bonuri valorice
______________________________________________________________(denumirea
imobil), pentru suma de ____________________________________________ (suma în
litere si în cifre, precum si moneda ofertei), plătibilă după achizitionarea combustibilului pe
baza de bonuri valorice, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
__________________________________________________ (suma în litere si în cifre.)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să oferim
combustibil pe baza de bonuri valorice.
3. Ne angajăm să menŃinem această ofertă valabilă până la data de ____________________,
si ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea si semnarea contractului această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui
un contract angajant între noi.

Data .../.../...
......................, (stampila si semnătură), în calitate de ........................, legal autorizat să semnez oferta
pentru şi în numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic) .
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Formular nr. 4 - CONFORMITATE CU CAIETUL DE SARCINI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………… (denumire/numele si
sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar ca combustibilul pe baza de bonuri valorice pe care
urmează sa vi-l oferim va respecta in totalitate cerinŃele Caietului de Sarcini şi prevederile
Contractului.

CerinŃe ale Achizitorului

SPECIFICATII OFERTATE
A se completa separat pentru fiecare articol

A. CondiŃii generale
- bonuri valorice in valoare de 3000 lei cu TVA
- reteaua de distributie sa aiba acoperire
nationala ( lista/ harta / localizare cu statiile de
alimentare)
- lista cu tipurile de combustibil

B. CondiŃii specifice

- pretul va fi exprimat in lei fara TVA
- numarul total al statiilor de alimentare din tara
- valabilitatea bonurilor valorice

Prin prezenta luam la cunoştinŃa ca orice deviere a ofertei noastre de la Caietul de Sarcini,
indiferent de motive, nu trebuie acceptata de către Achizitor.

Data completării: ……………….
Ofertant………………………………
(semnătura autorizata
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