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Nr. 02/08.05.2017

Ref. Solicitare
ｓｴｩｭ｡ｴ

ｯｦ･ｲｴ

de

ｰｲ･

- servicii de contabilitate

ｄｯ｡ｭｮ Ｌ

Stomate Domn,

｡ｩ ｣ｯｳａ

Acces ｩ｡ｲｬｃ
ｺ｡･ｴｮ ｭ ｬｰ ｩ
proiectul "Career Paths to Youth Labor Mobility",
prin programul
acronim "CaPabiLiTy", cod proiect: 16.4.2.021, cod e-MS: ROBG-156, ｦｩｮ｡ｴ
nr. 54010/21.04.2017.
Interreg V-A România-Bulgaria, conform contractului de ｦｩｮ｡ ｲ･

În cadrul acestui proiect este ｡ｰｲｯ｢｡ｴ
｡｣ｨｩｺ ｡
caracteristicilor detaliate în Caietul de sarcini.

Serviciului de contabilitate, conform

Conform bugetului aprobat, aferent proiectului "CaPabiLiTy", cod proiect: 16.4.2.021, cod e-MS:
prin programul Interreg V-A România-Bulgaria, conform contractului de
ROBG-156, ｦｩｮ｡ｴ
ｦｩｮ｡ ｲ･
nr. 54010/21.04.2017, linia ｢ｵｧ･ｴ｡ｲ
External expertise and services, valoarea ｭ｡ｸｩｭ
､ｩｳｰｯｮｩ｢ ｬ
este 5142 euro, ｦ ｲ
TVA. Ofertantul are ｯ｢ｬｩｧ｡ ｩ
de a prezenta ｰｲ･ ｵｬ
serviciilor în
TVA (taxa pe valoarea ｡､ ｵｧ｡ｴ
va fi ｴ｡ｩ ｮ･､ ｶ
separat).
euro, ｦ ｲ
ｄｯ｣ｵｭ･ｮｴ｡ ｩ

la

poate fi
｡･ｮｵｩ ｣ ｳ

ＬＢｩ ｺ ｨ｣ａ

Oferta ､ｵｭｮ･｡ｶｯ ｳｴｲ
Nicolae nr. 75,
ｒ･ｬ｡ ｩ

ｰ￢ｮ

ｴｵｮｩ ｢ｯ

de pe site-ul ａｳｯ｣ｩ｡ ･
începând cu data 08.05.2017.

Acces la adresa: www.accescalarasi.ro.

se va depune la/transmite la sediul
la data de 15.05.2017, ora 12,00.

suplimentare pot fi solicitate la ｬｵｲ ｭ ｮ

ａｳｯ｣ｩ｡

de telefon 0242 312211.
Viorel

ｩｨｇ

･ｴｮｩ､ ｲｐ

.......ｾ ［ Ｚ ＭＮ ｾ
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Nr. 02/08.05.2017

ｄｏｃｕｍｅｎｔａ ｉｅ

DE ｅｉ ｚ ｈｃａ
SERVICII DE CONTABILITATE

În conformitate cu Anexa 4 la Contractul de ･ｲ｡ｮｩｦ
ｴ｡ ｮ ｩｦ
prin programul I nterreg
V-A România-Bulgaria - "Competitive procedure for Romanian private
applicants/beneficiaries regarding the assignement of supplies, services and works
contracts financed with'in Interreg V-A Romania-Bulgaria Prograrnme

OPIS
ａｅｎｕｉ ｃｅｓ
ｓｅｃｉｕｎａ
ａｅｎｕｉ ｃｅｓ

I
II
III

-----.

｡ ｩｆ

de date a ｡｣ｨｩｺ･
Caiet de sarcini
Formulare ｩ modele

www.interregrobg.eu
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SECTIUNEA
1: FISA
,
, DE DATE

Descrierea serviciilor ce vor fi achizitionate:
,
TIP
Servicii de contabilitate

Cantitate
1

Cod CPV
79211000-6

Obiectul contractului: Servicii de contabilitate în cadrul proiectului "Career Paths to
Youth Labor Mobility", acronim "CaPabiLiTy", cod proiect: 16.4.2.021, cod e-MS:
ROBG-156.
Durata contractului: de la semnare
Valoarea

･ｳｴｩｭ｡

ｴｯ ｡ｬ Ｚ

ｰ￢ｮ

5142 euro

la data de 14 decembrie 2018.
ｦｲ

TVA

Bugetul maxim alocat serviciilor solicitate este de 5142 euro
Valoarea ofertei nu trebuie
Nerespectarea acestei ｣･ｲｩｮ･

ｳ

ｦｲ

TVA.

､･ｰ ｡ｳ｣

valoarea ｴｯ｡ｬ
a bugetului alocat.
va conduce la respingerea ofertei.

1. Criterii de calificare/Documentele de calificare solicitate:
Ofertantul va fi
｣｡ｰ ｢ｩｬ Ｏ
capabile ｳ
ｏｦ･ｲｴ｡ｮ ｩ

a)

o entitate ･｣ｯｮ ｭｩ｣ Ｏ
ｯｲｧ｡ｮｩｺ｡ ｩ･
furnizeze serviciile solicitate.

sau

un

grup

de

ｯｲｧ｡ｮｩｺ｡ ｩ

vor depune:
｡ｩ ｲ ｬ｣･ｄ

pe propria ｲｳｰｵｮ､･
privind conflictul de interese. Se va depune de
membrii asocierii, ､｡｣
este cazul;

www.interregrobg.eu
Programullnterreg V-A România-Bulgaria
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b) Documente pentru dovedirea îndeplinirii ｣･ｲｩｮｬｯ
tehnice ｩ profesionale specifice
personalului desemnat. Se ｴｩ｣ｬｯｳ
｡･ｲ ｮｩ ･､
a minim unui expert angajat sau cu alte
în domeniu.
forme de colaborare, cu ･ｸｰｲｩｮ
Pentru îndeplinirea acestei

｣･ｲｩｮ ･

se vor depune

ｵｲｭ ｴｯ｡ｲ･ｬ

documente:

Curriculum vitae al persoanei/lor desemnate, semnat pe toate paginile, în original sau
copie "conform cu originalul";
ｄｩｰｬｯｭ

de

ｬｩ｣･ｮ

- copie;

Certificat de expert contabil.
2. PROPUNEREA ｃｉｎｈｅｔ
ｴ･ｨｮｩ｣

Ofertantul va include în propunerea
de sarcini.
ｯ｢ｬｩｧ｡ ｩ

Ofertantul are
totalitate ｳｰ･｣ｩｦ ｣｡ ｩ ｬ･
ｃ･ｲｩｮ ｬ

descrierea serviciului conform

de a elabora propunerea
tehnice minime conform ｣･ｲｩｮｬｯ

cuprinse în caietul de sarcini ｲ･ｰｺｩｮｴ
serviciile ofertate, pentru ca oferta

｣ｳ｡･ｮｩｬｰ ､ ￮

Oferta ｴ･ｨｮｩ｣
va ･ｮｩｯ｣
toate ｩｮｦｯｲｭ｡ ｩ ｬ･
pentru fundamentarea ofertei sale.
Oferta trebuie
expertiza, ･ｸｰ ｲｩ･ｮ

ｳ

｣ｯｮｶｩ ｧ

ｩ

ｴ･ｨｮｩ｣

｣･ｲｩｮ ｬｯ

din caietul

astfel încât aceasta
caietului de sarcini.
｣･ｲｩｮ ｬ

ｳ

fie

ｳ

respecte în

minime pe care trebuie

ｳ

le

｡｣ ･ｰｴ Ｎ

dovezile pe care ofertantul le

｣ｯｮｳｩ､･ｲ

necesare

beneficiarul, ｩ în caz de atribuire, ｣
ofertantul dispune de
resurse suficiente ｩ necesare pentru a asigura serviciile supuse
ｩ

｡｣ｨｩｺ ･ Ｎ

3. PROPUNEREA ｒａｉｃｎ ｉｆ

Valoarea

ｴｯ ｡ｬ

a ofertei nu trebuie

Propunerea ｦｩｮ｡ ｣ｩ ｲ
va prezenta detaliat
la formularul de ｯｦ･ｲｴ Ｎ
Ofertantul are
ｐｲ･ ｵｬ

ｯ｢ｬｩｧ｡ ｩ

contractului

va fi
ｰｲ･ ｵｬ

ｳ

､･ｰ ･｡ｳ｣

ｴ｡ ｣ ､･ｲ
pe valoarea ｴｯ ｡ｬ
conform formularului de

de a prezenta
ｲ ｭ￢ｮ･

valoarea

ｰｲ･ ｵｬ

ferm (nu se

ｦｲ

Comisia ｩ￮

ｶｲ･ｺ

dreptul de a solicita

｣ｬ｡ｲｩｦ Ｏ

va fi ｴｩｯｳｮ￮
de un centralizator care
ｩ centralizatorului de ｰｲ･ ｵｲｩ
- ｡ｮ･ｸ

TVA exprimat în euro.

｡｣ｴｵ ｬｩｺ･｡ Ｉ

Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate
respinse.

ｩ
ｯｦ･ｲｴ

･ｳｴｩｭ｡ Ｎ

pe
｣･ｲｩｮ ･ｬ

ｴｯ｡

durata de îndeplinire a acestuia.

stipulate în prezenta
｣ｯｭｰｬ･ｴ ｲｩ

､ｯ｣ｵｭ･ｮｴ｡ ｩ･

ale documentelor depuse.

www. interregrobg.eu
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4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire este Ｂｰｲ･ ｵｬ
tehnice ｩ acelorlalte

ｳｰ･｣ｩｦ ｣｡ ｩ ｬｯｲ

cel mai
｣･ｲｩｮ ･

ｳ｣ ｺｵｴＢＬ

ｰｲ･ｶ ｺｵｴ･

în
în

･ｬｩ ､ｮｯ｣

îndeplinirii
de atribuire.

｡ｩ ｴｮ･ｭｵ｣ｯ､

tuturor

5. ALTE ｉａｍｒｏｆｎ

Modalitatea de ｯ｢ ｩｮ･ｲ ｡
Acces
situl ａｳｯ｣ｩ｡ ･
08.05.2017;
ｉｮｦｯｲｭ｡ ｩ

｣￢ ｴｩｧ ｴｯ｡ｲ･Ｚ

Ｌｴｵｺ ｣ｳ

în ･ｬｩ ､ｮｯ｣

a

､ｯ｣ｵｭ･ｮｴ｡ｩ

de ｡｣ｨｩｺ ｩ･Ｚ
､ｯ｣ｵｭ･ｮｴ｡ ｩ
poate fi ｴｵｮｩ ｢ｯ
de pe
la adresa: hUp:/ /www.accescalarasi.ro. începând cu data de

ｩ ｡ｲ ｉ ｃ

detaliate ｩ complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
se va alege oferta care ￮ｮ､･ｰｬｩｮ･ ｴ
｣･ｲｩｮ ･ｬ
de calificare ｩ are ｰｲ･ ｵｬ
cel mai
ｩ ｲ ｴ｣･ｰｳ ｲ
ｲｯｬ･ ｮｩ ｣
minime ale caietului de sarcini.

Valoarea ofertei nu trebuie

ｳ

Vor fi comparate ｰｲ･ ｵｲｩｬ･
toate serviciile solicitate

ofertelor financiare depuse de
pentru întreaga cantitate.
ｩ

､･ｰ ･｡ｳ｣

valoarea

･ｳｴｩｭ｡ Ｎ
｣ ｴｲ･

operatorii economici pentru

În cazul în care valorile a cel ｰｵ ﾷｩｮ
､ｯｵ
oferte (care îndeplinesc ｣･ｲｩｮ ｬ･
tehnice solicitate)
sunt egale, se va solicita ｯｦ･ｲｴ｡ｮｩｬｯ
respectivi, pentru departajare, o ｮｯｵ
propunere
ｦｩｮ｡ ｣ｩ ｲ
în plic închis, în maximum 24 de ore de la informare, caz în care contractul va fi
atribuit ofertantului a ｣ｲｵｩ
ｮｯｵ
propunere ｦｩｮ｡ ｣ｩ ｲ
are ｰｲ･ ｵｬ
cel mai Ｎｴｵｺ｣ｳ
În cazul în care ofertantul ｣￢ ｴｩｧ ｯｲ
ｲ･ｦｵｺ
ｳ semneze contractul, achizitorul poate opta între
încheierea contractului cu ofertantul clasat pe locul al doilea sau poate repeta procedura de
atribuire a contractului.
Limba de redactare a ofertei: limba
Modena în care este exprimat
Perioada

ｭ｡ｸｩｭ

ｲｯｭ￢ｮ ［

ｰｲ･ ｵｬ

contractului: euro;

de valabilitate a ofertei: minim 30 de zile de la termenul

ｬｩｭ ｴ

de depunere;

Modul de prezentare a ofertei: oferta se transmite în plic închis, având scrisoarea de înaintare
în exterior, personal, prin curier sau prin ｴｯｰ
la adresa: ａｳｯ｣ｩ｡
Acces Ｌｩ｡ｲｉｃ
Str. Sf.
Nicolae nr. 75, Ｌｩ｡ｲｉｃ
910032, jud. ｃ ｉ ｲ｡ ｩＬ
în intervalul orar orar 08,00 - 16,00.
Ofertele vor

｣ｯｮ ｩ ･Ｚ

Documentele de calificare solicitate pentru dovedirea
îndeplinirii criteriilor de calificare;
Propunerea

ｴ･ｨｮｩ｣

din care

Propunerea ｦｩｮ｡｣ ｲ
de servicii ofertate.

ｳ

rezulte respectarea

pentru toate serviciile

ｩ

｣･ｲｩｮ ･ｬｯｲ

ｳｩｴｵ｡ ･ｩ

personale

ｩ

a

caietului de sarcini;

obligatoriu pentru întreaga cantitate

Termen de depunere a ofertelor: 15.05.2017, ora 12,00; ofertele depuse
｡､ｲ･ｳ
vor fi returnate ｦ ｲ
a fi deschise.
sau la o ｡ｬｴ

www. i nterregrobg.eu
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ｍｯ､｡ｬｩｴ ｩ

de contestare a deciziei achizitorului privind atribuirea contractului de ｡｣ｨｩｺ ｩ･
precum ｩ de ｳｯｬｵ ｩｯｮ｡ｲ･
a ｣ｯｮｴ･ｳ｡ｩＺ
Eventualele ｣ｯｮｴ･ｳ｡ｩ
pot fi depuse în 3 zile de la data
transmiterii ｣ｯｭｵｮｩ｣ ｲ ｩ
privind rezultatul procedurii. ｃｯｮｴ･ｳ｡ｩｬ･
vor fi ･ｴ｡ｮｯｩ ｵｬｯｳ
de Comisia
de ｳｯｬｵ ｩｯｮ｡ｲ･
a ｣ｯｮｴ･ｳ｡ｩｬｲ
din cadrul achizitorului în 3 zile de la primire. Ofertantul
ｮ･ｭｵｬ ｭｩｴ
de ｳｯｬｵ ｩ｡
｡､ｯｰｴ｡
se poate adresa ｩｮｳｴ｡ ･ｬｯｲ
de ｪｵ､･｣｡ｴ Ｎ

www. interregrobg.eu
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II - CAIETUL DE SARCINI

ACHIZITIE DE SERVICII DE ｅｒｉｔ ｇｅｒｐ
,

DOCUMENTE DE ACHIZITIE ｃｉｌｂｕｐ
ROMÂNIA
'

ÎN

pentru proiectul
"Career Paths ta Youth Labor Mobility", acronim" CaPabiLiTy", cod proiect: 16.4.2.021, cod eMS: ROBG-156

TIP

Cantitate

Cod CPV

1

79211000-6

Servicii de contabilitate

1. CADRUL GENERAL
｡ｩ ｣ｯｳａ

Acces ｺ｡･ｴｮ ｭ･ｬｰ ｩ

ｍ･､ｩ｣ ｮ
ａｧｲｩ｣ｵｬｴ ｲ

ｖ･ｴ ｲｩｮ｡ Ｌ

în parteneriat cu Universitatea de ｴｩｮ･
Agricole ｩ
Bucuresti - filiala ｃ ｬ ｲ｡ ｩＬ
Camera de Ｌｲ･ｭｯｃ
Industrie ｩ
ｃ ｬ ｲ｡ ｩＬ
Universitatea "Angel Kanchev" Ruse - filiala Silistra ｩ Centrul de
inovare în afaceri "Innobridge" Ruse, proiectul "Career Paths to Youth Labor Mobility",
acronim "CaPabiUTy", cod proiect: 16.4.2.021, cod e-MS: ROBG-156, ｴ｡ ｮ ｩｦ
în cadrul
Programului INTERREG V A România - Bulgaria 2014-2020, conform contractului de
･ｲ｡ ｮ ｩｦ
nr. 54010/21.04.2017.
ｅｮｴｩ ｬ･

responsabile de implementarea proiectului sunt:
Universitatea de ｴｩｮ･

Agricole ｩ

ｍ･､ｩ｣ ｮ

ｖ･ｴ ｲｩｮ｡ Ｌ

ｃ ｬ ｲ｡ ｩ［

Universitatea "Angel Kanchev" Ruse - filiala Silistra;
Camera de ｃｯｭ･ｲＬ
ａｳｯ｣ｩ｡

Industrie ｩ ａｧｲｩ｣ｵｬｴｲ

ｃ ｬ ｲ｡ ｩ［

Acces ［ｩ｡ｲｬｃ

Centrul de inovare în afaceri "Innobridge" Ruse.

www. interregrobg.eu
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2. OBIECTIVELE PROIECTULUI

Încurajarea ｩｮｴ･ｧｲ ｩ
orizontale ｩ
cooperarea ｴｲ｡ｮｳｦｲｯｮｴ｡ｬｩ･ｲ
ｩｮｳｴ ｵ ｩ
ｩ
mediul de afaceri, pentru a oferi ｯｰ ｲｴｵｮｩ
comune de studiu pentru ｦｯｲ ｡
de ｭｵｮ｣
ｴ￢ｮ ｲ Ｎ

între ｵｮｩｶ･ｲｳｩｴ Ｌ
de anagajrae ｩ

scheme

Bugetul proiectului:
Valoarea
｡ ｮ･ｴｳｩ ａ

ｴｯ ｡ｬ Ｚ

ｲ｡ｩ｣ｮ ｦ

･ｲ｡ ｮ ｩｦＭ｡ｃ
ｃｯｮｴｲｩ｢ｵ･

594.246,26 EUR
Ｚ ｬｩ｢｡ｳｲｵ ｮ ｡ｲ･

505.109,33 EUR

de la Bugetul de stat al României

ｩ

Bulgariei: 77.252,01 EU R

proprie în proiect: 11.884,92 EUR

www. interregrobg.eu
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3. OBIECTUL ACHIZITIEI
,

Obiectul prezentei proceduri II

ｲ･ｰ ｺｩｮｴ

ａ｣ｨｩｺ ･

servicii de contabilitate.

Prestatorul va asigura buna ､･ｳｦ ｵｲ｡ ･
a ｬｮｲ･ｧｩｳｴ
ｯｰ･ｲ｡ｩｵｮｬ
financiare pentru
Acces ｃｬｲ｡ｩ
ln cadrul proiectului "Career Paths to Youth Labor Mobility", acronim
" CaPabiLiTy", cod proiect: 16.4.2.021, cod e-MS: ROBG-156, respectiv:

ａｳｯ｣ｩ｡

- Coordonarea financiara a proiectului, pentru ｡ｳｯ｣ｩ｡ ･Ｌ
stabilirea sarcinilor si
monitorizarea activitatilor, participarea la sesiuni de lucru relationate cu tema
proiectului;
- Inregistrarea contabila, a tuturor activitatilor/actiunilor si lucrarilor ce se desfasura
pentru implementarea proiectului;
- Efectuarea de ｳｩｴｵ｡ ｩ
ｩ rapoarte financiare ｣ ｴｲ･
managementul ｡ｳｯ｣ｩ｡ ･ｩ［
- ｒ･ｳｰ｣ｴ
prevederile legale ln domeniu;
- ｅｸ･ｲ｣ｩｴ
ｩ
alte ｡ｴｲｩ｢ｵ ｩ
cu caracter specific ce decurg din ｮ･｣ｳｩｴｬ
ｩ
politica
ｳｯ｣ｩ･ｴ ｩ
sau sunt dispuse de conducerea ｳｯ｣ｩ･ｴ ｩ Ｌ
etc.
Pentru lndeplinire'a serviciilor, prestatorul va colabora cu contabilul care se ｯ｣ｵｰ
de
･ｶｩ､･ｮ ｡
｣ｯｮｴ｡｢ｩｬ
ｧ･ｮ ｲ｡ｬ
a ａｳｯ｣ｩ｡･
Acces.
Valoarea
Valoarea

ｭ｡ｸｩｭ

a

ｬ｡ｴｯ

｡｣ｨｩｺ･

este de 5142 euro

a ofertei nu trebuie

Nerespectarea acestei

｣･ｲｩｮ

ｳ

､･ｰ ｡ｳ｣

ｦｲ

TVA.

valoarea

ｴｯ ｡ｬ

a bugetului alocat.

va conduce la descalificarea ofertei ca

ｩｮ｡｣ ･ｰｴ ｢ ｬ Ｎ

4. CERINTE OBLIGATORII

Capacitatea de a ｲｳｰｵｮ､･
｡｣ｴｩｶ ｩｬｯｲ
planificate.

ｳｯｬｩ｣ｴｲ

ａｳｯ｣ｩ｡･

Acces

ｃ ｬ ｲ｡ ｩＬ

conform

Capacitatea de a oferi servicii de ｬｮ｡ ｴ
calitate cu ･ｸｰｲｩ
｣ｯｭｰ･ｴ ｮ ｩＮ
Prestatorul ｬ ｩ
｡ｳｵｭ
ｲ ｳｰｵｮ､･ｲ ｡
privind ｣ｯｭｰ･ｴｮ｡
ｩ
comportamentul
ｳｰ･｣ｩ｡ｬ ｴｩｬｯｲ
pe care li ､･ｳｭｮ｡ｺＬ
CV-ul expertului/lor se depun o ､｡ｴ
cu
oferta ｦｩｮ｡ ｣ｩ｡ｲ Ｎ
În ｡ｩ ｵｴｳ

ln care unul dintre ･ｸｰ ｲ ｩ
al ｣ ｲｯ
CV este ｡ｴ
ｩｮ ｡ｬ
la oferta
se ｡ｦｬ
ln mod justificat ln imposibilitatea de a efectua serviciile
solicitate, ofertantul are ｯ｢ｬｩｧ｡ ｩ
ｳ
prezinte ln cel mai scurt timp un
lnlocuitor ｩ ｳ solicite acceptul Beneficiarului pentru persoana ｲ･ｳｰ ｣ｴｩｶ Ｎ
ｐｲ･ｧ ｴｩｲ･｡
ｰｲｯｦ･ｳｩｯｮ｡ｬ
a lnlocuitorului trebuie ｳ fie ｳｩｭｬ｡ｲ
cu a persoanei
ce ｵｲｭ･｡ｺ
a fi Ｌｴｩｵ｣ｯｬｮ￮
ln ｡｣･ｬ ｩ
｣ｯｮ､ｩ
cu persoana ､･ｳ ｭｮ｡ｴ
Ｇｩｮ ｡ｬＮ
ｦｩｮ｡ ｣ｩ｡ｲ
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.11 .. ｾ ｲ ｾ

ROttANIEI

Asociatia
, ACCES ｩｳ｡ｲ ｬ ｃ

,

Tellfax: 0242 312211
E-mail: viomiranca@gmail.com

Se ｴｩ｣ｬｯｳ
disponibil.itate pentru ｴｯ｡
perioada de derulare a contractului.
Beneficiarul va informa prestatorul cu privire la programarea ｡｣ｴｩｶ ｩｬｯｲＮ
｣ ｴｲ･

Respectarea termenelor solicitate de
predarea traducerilor.
Se ｴｩ｣ｬｯｳ

disponibilitate pentru

ｴｯ｡

beneficiar pentru finali2area

ｩ

perioada de derulare a contractului.

Prestatorul va asigura ｰｲｯｴ･｣ｩ｡
ｩｮｦｯｲｭ｡ ｩ ｬｯｲ
la care are acces în derularea
contractului ｩ se va asigura ｣Ｌ
atât pe perioada de derulare a contractului,
cât ､ｵｰ
încetarea acestuia, ｩｮｦｯｲｭ｡ ｩ ｬ･
sau documentele nu vor fi utilizate în
alt scop decât pentru îndepl.inirea ｯ｢ｬｩｧ｡ ｯｲ
contractuale.
Livrarea
ｐｲ･ｳｴ｡ ｩ ｬ･

ｩ

receptia serviciilor

vor fi
începere sau ｣ｯｭ｡ｮ､

･ｴｵ｣ ｦ

numai

､ｵｰ

transmiterea de

｣ ｴｲ･

beneficiar a unui ordin de

ｦ･ｲｭ Ｎ

Beneficiarul va pune la ､ｩｳｰｯｺ｡
necesare pentru întocmirea
ｩ

､･ｳｦ ｵｲ｡ ･

Prestatorului toate
procedurilor de

ｩｮｦｯｲｭ｡ ｩ ｬ･

｡｣ｨｩｺ ｩ･Ｎ

Presedinte,
,
Viorel

ｴｩｨｇ

,
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GLJVERNUL ROMANIt::1

Asociatia
, ACCES ｩｳ｡ｲ ｬ ｃ

Tel/fax: 0242312211
E-mail: viomiranca@gmail.com

ｓｅｃ ｉｕｎｅａ

,

III - FORMULARE

ｉ

MODELE

MODEL SCRISOARE DE ÎNAINTARE
MODEL FORMULAR DE ｔｒｅｆｏ
MODEL
DECLARATIE
PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE
,
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UNIUNEA ｎａｅｐｏｒｕｅ
FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE ｌａｎｏｉｇｅｒ
INVESTIM ÎN VIITORUL Ａｕ ｔ

Ｇｯｾ［

•••

•

Asociatia
, ACCES ｩｳ｡ｲ ｬ ｃ

A

(denumirea

GUVERNUL ｒｏｦＮｾￂｉＧＺｕｬ

,

ｩ

Tel/fax: 0242312211
E-mail: viomiranca@gmail.com

datele ofertantului)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Ｚ･ｲｴ ｃ

.

...................................... (denumirea operatoruLui economic), în calitate de ofertant La
procedura de ･ｩｺｨ｣｡
pentru atribuirea contractuLui având ca obiect SERVICII DE
CONTABILITATE, ｴ｡ｺｩｮｧｲｯ
de ｡ｩ｣ｯｳａ
ACCES Ｌｩ ｡ｲ ｉ ｃ
ｶ
transmitem ｡ｌ ｴｵｲ｡
ｵｲｭ ｴｯ｡ｲ･ｌ Ｚ

a) Oferta
b) DocumenteLe care ￮ｮｳｯ･｣
Avem ｡ｮｲ･ｰｳ

｣

oferta.

oferta ｮｯ｡ｳｴｲ

Data Ｚｩｲｴ･ｌｰｭｯ｣

este ｣ｯｲ･ｳｰｵｮｺｴｯ｡ｲ･

ｩ

ｶ

satisface ｣･ｲｩｮｌＮ

..

Cu Ｌ ｭｩｴｳ

｡ｲｵｴ ｮｭ･ｳＨ

ｴ｡ｺｩｲｯｴｵ｡

ｩ

｡ｬｩｰｭ｡ｴ

ofertant)
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GUVERNUL ｉｅ ｾｍＺｵｏｒ

Asociatia
, ACCES ｩｳ｡ｲ ｬ ｃ

,

Tel/fax: 0242 312211
E-mail: viomiranca@gmail.com

DATE DE IDENTIFICARE ALE OFERTANTULUI:
A. Denumirea persoanei juridice:
B. Sediul:
C. ｲ ｭｵｎ
Înregistrare la Registrul ｃｯｭ･ｲｵｬｩ
D. Contul bancar:
.
E. Cod Unic de Înregistrare ｆｩｳ｣｡ｬＺ
F. Telefon/fax/e-mail:
.
G. ｮ｡ｯｳｲ･ｐ
de contact:
.

Ｈｳ･ｭｮｴｵｲ｡

｡ｵｴｯｲｩｺ

/ Registrul special al Ｚｩ･ｮ｡ｴｳ

ｩ

.

ｴ｡ｭｰｩｬ

ofertant)
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UNIUNEA EUROPEANA.
FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE ｌａｎｏｉｇｅｒ
INVESTIM ÎN VIITORUL Ａｕ ｔ

Asociatia
, ACCES ｩｳ｡ｲ ｬ ｃ

ｉ Ｎｾｲ ｜［ ｾ

••

GUVERNUL ROIl!.f':IEI

,

Tel/fax: 0242 312211
E-mail: viomiranca@gmail.com

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
FORMULARUL DE ｔｒｅｆｏ
･ｲｴ ｃ

.
Domnilor,

1. Examinând ､ｯ｣ｵｭ･ｮｴ｡ｩ
｡ｦ･ｲ ｮｴ
｡｣ｨｩｺ ･
de SERVICII DE CONTABILITATE În cadrul
proiectului "Career Paths to Youth Labor Mobility", acronim" CaPabiLiTy", cod proiect: 16-4.2.021,
cod e-MS: ROBG-156, ｦｩｮ｡ｴ
prin programul Interreg V-A România-Bulgaria, subsemnatul/a,
reprezentant legal al ofertantului
(denumire/numele
ofertantului), ne oferim ca, În conformitate cu prevederile ｩ ｣･ｲｩｮｬ
cuprinse În ｡ｩ ｴｮ･ｭｵ｣ｯ､
mai
sus ｭ･ｮｩｯ｡ｴＬ
ｳ
ｰｲ･ｳｴ ｭ
SERVICIILE DE CONTABILITATE conform ｓｰ･｣ｩｦ｡ｬｯｲ
tehnice,
pentru suma de
euro (suma În litere ｩ cifre), la care se ｧｵ｡､
euro
(suma În litere ｩ cifre) reprezentând TVA.
2. Ne ｭ ｪ｡ｧｮ
ca, În cazul În care oferta
În conformitate cu prevederile ofertei.
3. Ne ｭ ｪ｡ｧｮ
ｳ
ｭ･ｮｩ ･ｭ
aceasta
data ｬｩｭｴ
de depunere, ｩ ea va ･ｮ￢ｭｲ
de expirarea perioadei de valabilitate.

ｯｦ･ｲｴ

ｮｯ｡ｳｴｲ

este

ｳｴ｡｢ｩｬ

｣￢ ｴｩｧ ｯ｡ｲ･Ｌ

ｶ｡ｬ ｢ｩ
pentru o ､ｵｲ｡ｴ
obligatorie pentru noi

4. ｮ￢ｐ
la Încheierea ｩ
semnarea contractului de ｡｣ｨｩｺ･
comunicarea ｴｲ｡ｮｳｭｩ
de ､ｵｭｮ･｡ｶｯｳｴｲＬ
prin care oferta
constitui un contract angajant Între noi.
5. ｭ･ｧ ｬ ｮￎ
Data:

｣

nu ｩ ･ｴｮｵｳ

ｩ ｡ｧ ｬ｢ｯ

ｳ

ｩ ｡ｴｰ･｣ ｡

nicio ｯｦ･ｲｴ

ｩ

ｳ

prestam serviciile

de 30 zile (treizeci zile) de la
poate fi ｴ｡ ｰ･｣ ｡
oricând Înainte

｡｣･ ｳｴ
ｮｯ｡ｳｴｲ

ｯｦ･ｲｴ Ｌ

este

pe care o ｰｵｴ･ｩ

ｳｴ｡｢ｩｬ

ￎｭｰｲ･ｵｮ
｣￢ ｴｩｧ ｯ｡ｲ･Ｌ

cu
vor

primi.

.

.................................. (nume, prenume), În calitate de
, legal autorizat semnez
oferta pentru ｩ În numele
(denumire/nume operator economic)

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

Ｈｳ･ｭｮ ｴｵｲ｡Ｉ
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UNIUNEA EUROPEANii
FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE ｌａｎｏｉｇｅｒ
INVESTIM ÎN VIITORUL TAUI

ｦｾＢＱ Ｎ

GUV[BrIUL ROI.IJ.NIEI

Asociatia
, ACCES ｩｳ｡ｲ ｬ ｃ

f ｾ

,

Tellfax: 0242312211
E-mail: viomiranca@gmail.com

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Anexa 1 la Formularul de
Denumire serviciu

ｯｦ･ｲｴ

- Centralizatorul de
Pret

Ｈｦ ｲ

ｵｮｩｴ｡ｲｬ ｵｮ

TVA)
euro

Servicii de contabil.itate

Ofertant,
Reprezentant legal
Data:

.

ｓ･ｭｮｴｵｲ｡Ｚ
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ｰｲ･ ｵ ｩ

Ｈｦ ｲ

Pret total
TVA)
euro
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GUVERNUL ROI.l/lNIEI

Asociatia
, ACCES ｩｳ｡ｲ ｬ ｃ

1_ lLt'r r
｜Ｚｾ

,

Tel/fax: 0242 312211
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
de respectare a OUG 66/2011 privind conflictul de interese
in cadrul procedurilor de ｡｣ｨｩｺ ･

Subsemnatulla
în calitate de reprezentant legal al
.................................. , declar pe propria ｲｳｰｵｮ､･ｲ
sub ･ｬｩｮｵ ｣ ｡ｳ
excluderii din
ｩ sub ･ｬｩｮｵ ｣ ｡ｳ
aplicabile faptei de fals în acte, ｣ au fost respectate
procedura de ･ｩ ｺｨ｣｡
regulile privind evitarea excluderii din procedura de ･ｩ ｺｨ｣｡
ｩ sub ･ｬｩｮｵ ｣ｮ｡ｳ
aplicabile faptei
cum
d efals în acte, ｣ au fost respectate regulile privind evitarea conflictului de interese, ｡
au fost precizate în art. 14-15 din OUG 6612011, în cadrul procedurii de ･ｩ ｺｨ｣｡
pentru SERVICII
DE CONTABILITATE în cadrul proiectului "Career Paths to Youth Labor Mobility", acronim "
CaPabiLiTy", cod proiect: 16.4.2.021, cod e-MS: ROBG-156, ｦｩｮ｡ｴ
prin programul Inte rreg V-A
România-Bulgaria
o

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

in
Subsemnatul! a declar ca voi informa imediat achizitorul daca vor interveni ｭｯ､ｩｦ ｣ ｲｩ
la orice punct pe parcursul ､･ｲｵｬｩ
procedurii de atribuire a contractului de
prezenta ､･｣ｬ｡ｲ ｩ
･ｩ ｺ ｨ｣｡
publica sau, in cazul in care vom fi ､･ｳ ｭｮ｡ ｩ
｣￢ ｴｩｧ ｴｯｲｩＬ
pe parcursul ､･ｲｵｬｩ
contractului de ･ｩ ｺｨ｣｡
publica.
ｧ･ｬ ｮ￮
ｲｯｬｩ ｡ｵｴｩｳ

De asemenea, declar ca ･ｬｩ ｡ｭｲｯｦｮｩ
furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
ca achizitorul dreptul de a solicita, in scopul ｶ･ｲｩｦ｣
si ｩ ｲ ｭ ｩｦｮｯ｣
Ｌｲｯｬｩ ｡ｲ ｬ｣･､
si documentelor care ￮ｮｳｯ･｣
oferta, orice ｩｮｦｯｲｭ｡ｩ
suplimentare in scopul ｶ･ｲｩｦ｣
datelor din prezenta ､･｣ｬ｡ｲ ｩ･Ｎ

ￎｮ ･ｬ ｧ

de asemenea ｣ în cazul în care ｴｳ｡･｣
prevederilor ｬ･ｧｩｳ｡ ･ｩ
pasibil de ｡･ｲ｣ｬ ｮ￮

Data:

･ｩ ｡ｲ ｬ｣ ､

nu este ｭｲｯｦｮ｣
penale, iar oferta va fi ｲ･ｳｰｩｮ Ｎ

..

Ofertant,

Reprezentant legal
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Asociatia
, ACCES ｩｳ｡ｲ ｬ ｃ
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•

ROI.lANIEI

,

Data

ｓ･ｭｮ ｴｵｲ｡
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