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Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

 

Asociația Polul de Competitivitate Prelucrări Metale Transilvania, Metall Cluster Siebenburgen, 

Cluster Metal Manufactoring Transilvania 

Cod fiscal: 31327895 

Cugir, Str. Victoriei, nr. 8A, Județul Alba   

 
 

DOCUMENTA IEăDEăATRIBUIRE/FIŞ ăDEăDATE 
 
A.1.1. Denumire Beneficiar: 
Denumirea societăţii contractante: Asociaţia Polul de Competitivitate Prelucrări Metale 
Transilvania, Metallcluster  Siebenburgen, Cluster Metal Manufactoring Transilvania 
Cod fiscal: 31327895 
Adresa: Cugir, str. Victoriei, nr. 8A, Jud. Alba, România 
Tel: 0752/164431, Fax: 0358401168 
Sursele de finanţare ale contractului de furnizare de servicii, care urmează să fie atribuit: 
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) si surse 
proprii. 
 
A.2.1. Obiectul ofertei: 
Achiziţie de servicii „Serviciiă de informare şiă publicitate”, privind proiectul: „Clusterulă
EmergentăPrelMet”, finantat prin POS CCE si surse proprii. 
 

   Nr. crt. Denumirea bunurilor Buc Cod CPV 
0 1 2 3 

1. Anunt de dimeniune A5   2 79341400-0 

2 Anunt de dimensiune A5/2 18 79341400-0 

3 Interiviu 2 79341400-0 

 
A.3.1. Valoareaăestimat :ă9424 lei fara TVA (12400 cu TVA); 
 
A.4.1.ăCondi iaădeăprestare:ăCIP Cugir, str. Victoriei, nr. 8A, Jud. Alba, România; 
 
A.5.1. Termenul de prestare: nu mai târziu de 15.11.2015; 
 
A.6.1. Programul comisiei de evaluare: 
- depunerea ofertelor: 25.10.2014, ora 1000 înn  Cugir, str. Victoriei, nr. 8A, Jud. Alba, România; 
- deschiderea ofertelor: 25.10.2014, ora 1100 înn  Cugir, str. Victoriei, nr. 8A, Jud. Alba, România; 
- elaborarea procesului verbal de deschidere a ofertelor: 25.10..2014 înn  Cugir, str. Victoriei, nr. 
8A, Jud. Alba, România; 
- elaborarea procesului verbal de adjudecare a ofertelor: 25.10.2014 înn  Cugir, str. Victoriei, nr. 
8A, Jud. Alba, România; 
- comunicarea rezultatului procedurii: 25.10.2014 
- semnarea contractului de furnizare: 27.10.2014, înn  Cugir, str. Victoriei, nr. 8A, Jud. Alba, 
România. 
 
A7.1. Prezentarea ofertei:  
- oferta se prezintă astfel: un original şi o copie, înregistrată, datată, semnată, ştampilată şi 

personalizată;  
- ofertele trebuie să fie depuse folosind sistemul de plic dublu, adică un plic exterior sigilat şi 

netransparent care să conţină 1 (unu) plic interior marcat “ORIGINAL” (1 
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exemplar), respectiv “COPIE” (1 exemplar), fiecare sigilat şi netransparent. Fiecare ofertă 
(originalul şi copie) va conţine cele trei plicuri separate, marcate corespunzător cu: "PLIC 
A" – Documentele de calificare şi de înregistrare ale firmei; "PLIC B" - Ofertă Financiară; 
"PLIC C" - Ofertă Tehnică. 

 
A.8.1. Înaintarea ofertelor: 
- prină scrisoareă recomandat  cu confirmare de primire către: Asocia iaă Polulă deă

Competitivitateă Prelucr riă Metaleă Transilvania,ă Metallclusteră ă Siebenburgen,ă
Cluster Metal Manufactoring Transilvania (Entitatea de Management a Clusterului) cu 
sediul în Cugir, Str. Victoriei, nr 8A, judeţul Alba, cod postal 515600;  

- depuse personal la aceeaşi adresă, pe baza unei Scrisori de înaintare, model Formular 1 
ataşat. 

Nu vor fi admise plicuri exterioare deteriorate sau desfăcute, la depunerea ofertei.  
Plicul exterior va fi marcat cu: adresa Beneficiarului: Asocia iaăPolulădeăCompetitivitateă
Prelucr riă Metaleă Transilvania,ă Metallclusteră ă Siebenburgen,ă Clusteră Metală
Manufactoring Transilvania (Entitatea de Management a Clusterului) cu sediul în Cugir, Str. 
Victoriei, nr 8A, judeţul Alba, cod postal 515600; denumirea contractului pentru care se depune 
oferta: - achiziţia de servicii „Serviciiă construireădeă imagine”, privind proiectul: „Clusterulă
EmergentăPrelMet”ă cu inscripţia: A nu se deschide înainte de 07.06.2014 ora 1100, perioada 
de valabilitate: nu mai puţin de 60 de zile, redactarea ofertelor se va face în limba română, 
moneda folosită la întocmirea ofertei este RON, preţul ofertei nu poate fi ajustat. 

 
A.9.1.ăDocumenteleăcareăînso escăoferta:  
- certificatul de înregistrare, copie cu menţiunea „conform cu originalul” sau echivalent – 

pentru persoanele juridice; 
- certificat constatator – forma lungă – emis de ONRC, sau echivalent, original sau copie cu 

menţiunea „conform cu originalul” sau echivalent, eliberat cu cel mult 30 de zile 
calendaristice înainte de depunerea ofertelor din care sa rezulte inclusiv autorizarea 
activitatii ofertantului in domeniul achizitiei; 

- declaraţia privind evitarea conflictului de interese, model Formular 2 ataşat; 
- formular de ofertă, model Formular 3 ataşat; 
- declaraţie de eligibilitate, model Formular 4 ataşat; 
- declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 – 

Formular 5 ataşat; 
- certificatde participare la licitaţie cu oferta independenta, model Formular 6 ataşat. 

 
A.10.1. Criteriul de atribuire:  
- preţul cel mai scăzut. 

 
A.11.1. Conditii contractuale:  

- Contractul se semnează cu ofertantul declarat câştigător; 
- Contractul trebuie să menţioneze datele de identificare a celor două părţi semnatare, 

obiectul, valoarea, durata, precum şi contul în care se vor efectua plăţile; 
- Valabilitatea contractului va fi pentru o perioada suficient de mare, încât să permita 

implementarea proiectului, conform contractului de finantare. 
- Dacă ofertantul câştigător refuză semnarea contractului în termenii stabiliţi, contractul 

se va 
încheia cu ofertantul cu valoarea imediat următoare, dacă oferta sa corespunde 
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documentaţiei de atribuire şi caietului de sarcini. 
 

 A.12.1.ăLaăexecutareăăserviciulătrebuieăînso ităde: 
- factura fiscală care va evidenţia separat cantitatea şi preţul unitar; 
- proces verbal de predare – primire. 
 
 
 

Data: 17.10.2014        
 
 
                                           

Asocia iaăPolulădeăCompetitivitateăPrelucr riăMetaleăTransilvania,ăMetallclusterăă
Siebenburgen, Cluster Metal Manufactoring Transilvania 

 
Dr. Ioan Bele 
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FORMULARUL 1 

 
Ofertantul: ................................................. 
Adresa: ...................................................... 
Telefon : .................................................... 
E-mail: ...................................................... 
 
Nr. __________/________________ 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
Către: Asocia iaăPolulădeăCompetitivitateăPrelucr riăMetaleăTransilvania,ăMetallclusterăă
Siebenburgen, Cluster Metal Manufactoring Transilvania (Entitatea de Management a 
Clusterului) cu sediul în Cugir, Str. Victoriei, nr 8A, judeţul Alba, cod postal 515600 
 
                   Ca urmare a invitatiei de participare  nr. ___________ din 02.06.2014, privind 
aplicarea procedurii de cumpărare directă, pentru - achiziţia de achiziţia de servicii „Serviciiă
de informare şiăpublicitate”, privind proiectul: „ClusterulăEmergentăPrelMet”. 
 
Noi __________________________, vă transmitem alăturat urmatoarele: 
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un exemplar original şi 1 copii în limba 
română, conţinănd: 

a) oferta tehnică; 
b) oferta financiară; 
c) documente de calificare. 

Avem speranţa că oferta noastra este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele dumneavoastră. 
 
Data completării: ___________________ 
 
Cu stimă, 
 

Ofertant, 
Reprezentant legal 

 
___________________________ 
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FORMULARUL 2 
Ofertantul: ................................................. 
Adresa: ...................................................... 
Telefon : .................................................... 
E-mail: ...................................................... 
 
Nr. __________/________________ 

 
 

DECLARA IE 
 

pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese 
 
 
           Subsemnatul/a _______________, în calitate de reprezentant legal al 
_______________, declar sub sancţiunea de fals şi uz de fals în declaraţii, că au fost 
respectate regulile privind evitarea conflictului de interese aşa cum sunt definite la art. 14 din 
OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare (O.U.G. nr. 66/2011), respectiv: 

"Art. 14. - (1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane 
fizice/juridice de drept privat au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita 
situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese, şi anume a situaţiei în care 
există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii 
comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de 
acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie. 

(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu deduceri/excluderi din 
cheltuielile solicitate la plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja 
provocat fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
Reprezentant legal, 

 
Ofertant, 

 
Semnatura 

 
Data: _____________________ 
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FORMULARUL 3 
Ofertantul: ................................................. 
Adresa: ...................................................... 
Telefon : .................................................... 
E-mail: ...................................................... 
Nr. __________/________________ 
 
 

FORMULAR DE OFERTA 
  Catre Asocia iaă Polulă deă Competitivitateă Prelucr riă Metaleă Transilvania,ă

Metallcluster  Siebenburgen, Cluster Metal Manufactoring Transilvania (Entitatea de 
Management a Clusterului) cu sediul în Cugir, Str. Victoriei, nr 8A, judeţul Alba, cod postal 
515600 

                      
Domnilor, 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

_____________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam serviciile„Serviciiă de 
informare şiăpublicitate” , privind proiectul: „ClusterulăEmergentăPrelMet”, pentru suma 
de _________ lei, plătibilă după recepţia serviciilor. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 
serviciile pana cel tarziu 15.11.2015. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de  60 zile (şaizeci 
de zile), respectiv până la data de ___________, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Alaturi de oferta de bază: 
    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
     _ 
    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 
 6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din 
documentatia de atribuire. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice 
altă ofertă pe care o puteţi primi. 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez  
                        (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertantului) 
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FORMULARUL 4   

    OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
     (denumirea/ numele) 
 
 
 
 

DECLARA IEăPRIVINDăELIGIBILITATEA 
 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                                                                (denumirea/numele si se-
diul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplica-
te faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa 
de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a con-
tractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost con-
damnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale 
unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  

 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. 
 
 
 
    Dataăcomplet riiă......................ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăOperatorăeconomic, 

                                                                             ...................................... 
                                                                                                      (semnatura autorizată) 
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FORMULARUL 5 
 
    OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARA IEă 
privindăneîncadrareaăînăsitua iileăprev zuteălaăart.ă181ădinăO.U.G.ănr.ă34/ă2006 

 
 

Subsemnatul(a)................................................................ (denumirea, numele operatorului 
economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de cerere de oferta  pentru 
încheierea acordului cadru, cu privire la achizitia  de servicii de telefonie fixa, la data de 
.............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează 
numele autorităţii contractante], 

declar pe proprie răspundere că: 
a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul – sindic; 
b) - 
c) 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 este stabilit până la data 
solicitată................. 

c1)  in ultimii 2 ani mi-am indeplinit obligatiile contractuale , nu am produs sau nu au fost 
situatii de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor de contract. 
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională. 

e) Informatiile prezentate sunt reale si sunt furnizate in scopul demonstrarii indeplinirii 
criteriilor de calificare si selectie 

 
         Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
 
 
 

Operator economic 
………………………… 

(semnatura autorizată) 
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Formular 6 

 
CERTIFICAT 

deăparticipareălaălicita ieăcuăofertaăindependenta 
 
 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali 
al/ai ............................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie 
publica organizata de ............................., in calitate de autoritate contractanta, cu 
nr. .......................... din data de ........................, certific/certificam prin prezenta ca 
informaţiile conţinute sunt adevarate şi complete din toate punctele de vedere. 
II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele ................................., urmatoarele: 
1. am citit şi am inţeles conţinutul prezentului certificat; 
2. consimt/consimţim descalificarea noastra de la procedura de achiziţie publica in condiţiile in 
care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate şi/sau incomplete in orice privinţa; 
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze 
oferta de participare, inclusiv in privinţa termenilor conţinuţi de oferta; 
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se inţelege oricare persoana fizica sau juridica, 
alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul 
aceleiaşi proceduri de achiziţie publica sau ar putea oferta, intrunind condiţiile de participare; 
5. oferta prezentata a fost conceputa şi formulata in mod independent faţa de oricare 
concurent, fara a exista consultari, comunicari, inţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 
6. oferta prezentata nu conţine elemente care deriva din inţelegeri intre concurenţi in ceea ce 
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu 
la respectiva procedura sau intenţia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura 
lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri; 
7. oferta prezentata nu conţine elemente care deriva din inţelegeri intre concurenţi in ceea ce 
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 
inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţata de  contractor. 
III. Sub rezerva sancţiunilor prevazute de legislaţia in vigoare, declar/declaram ca cele 
consemnate in prezentul certificat sunt adevarate şi intrutotul conforme cu realitatea. 
 
 
Data 
 

Ofertant,.............. 
 

Reprezentant/Reprezentanţi legali 
 

(semnaturi) 
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