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SECTIUNEA I

Nr. inregistrare: 6026 /10.12.2014

APROBAT
Primar
VĂLEAN IOAN

INVITATIE DE PARTICIPARE
Prin prezenta, invităm operatorii economici interesati să depuna oferta pentru atribuirea
prin achizitie directa a contractului de servicii de publicitate si informare pentru
„MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC AGRICOL “ALEXANDRU BORZA” GEOAGIU –
SCOALA DE ARTE SI MESERII” COD SMIS 53111
Durata contractului: 12 luni.
Valoarea estimata a achizitiei :
 2.500 lei fara TVA;
Codul CPV: 79341000-6 - servicii de publicitate.
Sursa de finanţare: FEDR, buget national, buget local .
Perioada de valabilitate a ofertelor: 10 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul achizitiei directe: achizitionarea de servicii de publicitate si informare pentru
„MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC AGRICOL “ALEXANDRU BORZA” GEOAGIU –
SCOALA DE ARTE SI MESERII” .
Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de servicii.
Documentele de calificare solicitate
- Se vor prezenta urmatoarele documente:
1. Declaratie privind eligibilitatea ofertantului” (conform formularului anexat Formularul A)
;
2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 (conform
formularului anexat Formularul B) ;
3. Declaratie privind neincadrarea in prevedrile art.69^1 din OUG 34/2006, (conform
formularului anexat Formularul C) ;

Mentiune: Persoane cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante: Primar Vălean
Ioan, Secretar Cimpoesu Maria, Arhitect şef Puşcaşu Gabriel, Sef Serviciul Financiar,
contabilitate Olaru Liana, consilieri locali: BOGDAN RADU ILIE, BULUGEAN EUGEN,
TATARU GEORGE, DANCIU AUREL, ŢUŢAC MIRCEA, GANEA CORNEL, DÎNCŞOREAN
AUREL, GROZA CONSTANTIN, IGNA RADU SORIN, JOIKITS TIBERIU, ABRUDEAN
GAVRIL, PILŢ CORNEL IOAN, PUŞCAŞU STELIAN, TODERAŞ TITUS TIBERIU, ZAHARIE
NICOLAE.
4. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele
Teritoriale, din care sa rezulte ca informatiile cuprinse in acesta sunt reale/actuale la data
limita de depunere a ofertelor, precum si obiectul de activitate al operatorului economic.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator
emis de Oficiul Registrului Comerţului.
Forma de prezentare- certificatul se va prezenta in copie lizibila, stampilata, semnata de catre
reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea “conform cu originalul”.
5. Declaraţie privind lista principalelor servicii de publicitate similare în ultimii 3 ani
(Formular nr. D anexat) – care să conţină cel putin un contract similar finalizat in ultimii 3 ani
de la data limită de depunere a ofertei având ca obiect furnizarea de servicii de publicitate,
insotita de copia xerox a unor parti relevante ale contractului respectiv.
Oferta va contine: a) documentele de calificare solicitate mai sus;
b) propunerea financiara - se va prezenta in conformitate cu Formularul
de Oferta anexat, si va contine preţul unitar şi pretul total in lei fara TVA . Se va atasa
formularul de contract insusit prin semnătură.
c) propunere tehnică, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini
Pretul total al ofertei va fi exprimat ferm, neputand fi modificat sau ajustat pe toata
perioada de derulare a contractului.
Nota:
 NU se accepta oferte partiale.
 NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.
 NU se accepta oferte intarziate sau depuse la o alta adresa decat cea mentionata in
invitatia de participare, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Modul de intocmire a ofertei
Documentele de calificare, propunerea financiara si propunerea tehnică se intocmesc intr-un
singur exemplar si se introduc fiecare in plicuri separate marcate corespunzator. Cele 3
plicuri se introduc intr-un plic exterior, inchis si netransparent .
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:
denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului achizitiei directe pentru
care s-a depus oferta (“Furnizarea de servicii de publicitate si informare” în cadrul proiectului
„MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC AGRICOL “ALEXANDRU BORZA” GEOAGIU –
SCOALA DE ARTE SI MESERII” COD SMIS 53111)
1. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate
nedeschisa, daca va fi cazul;

2. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 19.12.2014 ORA
1100
Plicului exterior i se vor atasa intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc
oferta, respectiv Scrisoarea de inaintare ( Formularul 2B*).
Criteriul de atribuire: - “pretul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate
admisibile.
In scopul atribuirii contractului de furnizare de servicii se va intocmi un clasament in ordine
crescatoare a preturilor totale fara TVA, urmand ca oferta care va prezenta pretul cel mai
scazut dintre ofertele admisibile, sa fie declarata castigatoare .
Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante: Primaria orasului Geoagiu, str. Calea
Romanilor, nr.141, Birou Registratură. .
Data limită pentru depunerea ofertei- 19.12.2014, ora 900
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 19.12.2014, ora 1100 in sala de şedinţe a
Consiliului Local Geoagiu.
Garantia de buna executie: Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de
furnizare de servicii va reprezenta 5 % din pretul contractului fara TVA si se va constitui prin
scrisoare de garanţie bancara de buna execuţie conform formularului anexat, sau prin
depunerea de catre prestator in contul de garantie de buna executie deschis de acesta la
dispozitia autoritatii contractante, a unei sume echivalente cu 5 % din pretul contractului fara
T.V.A.
Formularele, caietul de sarcini si contractul tip de servicii sunt atasate acestui anunt.

SECRETAR
Jr. Cimpoeşu Maria

SECTIUNEA II

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Formular 2B*

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către
U.A.T. ORAŞUL GEOAGIU
Geoagiu, strada calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara

Subscrisa …………………………………, cu sediul în ………………………………….. nr.
………, bl. …….., sc. ……., ap. ……, CUI ……………………….., ca urmare a invitaţiei nr.
………………… din data de …………………………….., publicată în site-ul www.geoagiu.ro în vederea
atribuirii contractului de furnizare de servicii de publicitate si publicitate in cadrul proiectului
“„MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC AGRICOL “ALEXANDRU BORZA” GEOAGIU – SCOALA DE
ARTE SI MESERII” COD SMIS 53111, prin prezenta vă transmitem oferta noastră, precum şi
următoarele documente:
1. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta în original ,
2. documentele care însoţesc oferta.

În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă
asigurăm de întreaga noastră consideraţie.
Cu deosebit respect,

Data completării ..............................

Operator economic

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Formular A

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei
de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu
am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi
ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu
depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
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.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 29.12.2014.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
Formular B

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a)........................................................ [se inserează numele operatorului
economic - persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de atribuire directă pentru achiziţia
contractului de furnizare servicii de publicitate si informare in cadrul proiectului “MODERNIZARE
COLEGIUL TEHNIC AGRICOL “ALEXANDRU BORZA” GEOAGIU – SCOALA DE ARTE SI MESERII”
COD SMIS 53111 , codul 79341000-6 - servicii de publicitate, organizată de UAT Oraşul Geoagiu,
declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
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 este stabilit până la data solicitată:
30.09.2014.
c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit corespunzator obligaţiile contractuale, si ca urmare nu am
produs prejudicii beneficiarilor;
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) nu prezint informaţii false, si ma angajez sa prezint informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
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,
………………………….
(semnătura autorizată )

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Formular C

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69ˆ1

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de ofertant, la procedura de atribuire directă a contractului de
achiziţie publică având ca obiect furnizare de servicii de publicitate si informare in cadrul proiectului
“MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC AGRICOL “ALEXANDRU BORZA” GEOAGIU –
SCOALA DE ARTE SI MESERII” COD SMIS 53111, codul CPV 79341000-6 - servicii de
publicitate, organizată de UAT Oraşul Geoagiu, declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii
din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice,că nu mă
aflu în situaţia prevăzută la art. 69ˆ1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea
nr. 337/2006 respectiv:
Nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de
supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al
patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a),
cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării

Operator economic,
.................................

OPERATOR ECONOMIC

Formular D

_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
FURNIZĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul,
reprezentant
.........................................................................................

împuternicit

al

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai U.A.T. ORASUL
GEOAGIU cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 29.12.2014.

Operator economic,
……………….
(semnatura autorizată )

Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

Codul
CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului
Adresa

Calitatea
furnizorului*)

Preţul total al
contractului

0

1

2

3

4

5

1

2

.....

Procent
îndeplinit
de
prestator
%
6

Cantitatea
(U.M.)

7

Perioada de
derulare**)

8

OFERTANTUL
.............……………..
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Către
U.A.T. ORAŞUL GEOAGIU
Geoagiu, strada calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara

Domnilor,
1. Examinand documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii, reprezentanti ai
ofertantului…………………………………………… ............/(denumirea/numele ofertantului),
ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mentionata mai
sus, sa furnizam serviciile de publicitate si informare in cadrul proiectului “MODERNIZARE
COLEGIUL TEHNIC AGRICOL “ALEXANDRU BORZA” GEOAGIU – SCOALA DE ARTE
SI MESERII” COD SMIS 53111 , codul CPV 79341000-6 - servicii de publicitate, pentru suma
de ……………………………………………… /(suma in litere si cifre) lei fara TVA, la care se
adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ......………………………………………../(suma
in litere si cifre) lei.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizăm serviciile
pentru “MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC AGRICOL “ALEXANDRU BORZA” GEOAGIU –
SCOALA DE ARTE SI MESERII” COD SMIS 53111 , intr-o perioada de 12 luni.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 10 (zece) zile, respectiv pana
la data de 29.12.2014, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
[] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
[x] nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia pentru elaborarea
si prezentarea ofertei.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.
Data .…/....../.......
............../(semnatura) in calitate de………………………. .........., legal autorizat sa semnez oferta
pentru si in numele .....…………….........../(denumirea/numele ofertantului)

BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE
Către ___________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică pentru furnizare de servicii de publicitate in
cadrul proiectului “MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC AGRICOL “ALEXANDRU BORZA”
GEOAGIU – SCOALA DE ARTE SI MESERII” “ COD SMIS 53111, încheiat între
__________________ , în calitate de contractant, şi UAT ORAŞUL GEOAGIU, în calitate de
achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa
sumei de _____________ reprezentând 5 % din valoarea contractului respectiv, orice sumă
cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea
obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de
achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici
o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de 30.11.2016 .
În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de
valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra
angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare
de garanţie îşi pierde valabilitatea.
Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____
(semnătura autorizată)

SECTIUNEA III
Caietul de sarcini
privind achiziţia de servicii de publicitate si informare pentru MODERNIZARE COLEGIUL
TEHNIC AGRICOL “ALEXANDRU BORZA” GEOAGIU – SCOALA DE ARTE SI MESERII
Caietul de sarcini conţine indicaţii privind regulile de baza care trebuie respectate
astfel încat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile
autoritatii contractante.
Cerintele
impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate minimale. În
acest sens orice oferta de baza prezentata, care se abate de la prevederile caietului de sarcini,
va fi luata în considerare, dar numai în rnasura în care propunerea tehnica presupune asigurarea
unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.
Descrierea generală a lucrärii.
Oraşul Geoagiu implementeazá proiectul „MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC AGRICOL
„ALEXANDRU BORZA” GEOAGIU – ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII ” finanțat în cadrul Regio Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale,
Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, cod
SMIS 53111.
Obiectivul general al proiectului este acela de a îmbunătății calitatea infrastructurii de educație
asigurând un grad sporit de integrare a activitatilor legate de procesul educațional, pentru a crește
participarea elevilor la procesul educațional și a reduce abandonul școlar, asigurând totodată un process
educațional la standarde europene..
Obiectivul specific al proiectului II constituie:
•
Modernizarea corpului principal al Colegiului,
•
Modernizarea unui număr de 18 săli de clasă – din care- laboratoare și cabinete:7,
•
Nr. de elevi ce vor beneficia de săli modernizate – 942,
•
Nr. de profesori ce vor beneficia de săli modernizate – 46
Modernizarea corpului principal al Colegiului include:
- înlocuirea ferestrelor duble de lemn cu tâmplarie şi ferestre termoizolatoare;
- refacerea tencuielilor
- înlocuirea uşilor de intrare in clãdire cu ui termoizolatoare
- executarea acoperirilor: vopsire, zugrãvire, mascare;
- înlocuirea conductelor şi a bateriilor de apã rece, moderniyarea grupurilor sanitare;
- inlocuirea tuburilor fluorescente cu altele noi cu consum redus de energie, refacerea instalatiilor
electrice
- realizarea unui grup sanitar pentru persoane cu handicap locomotor
Astfel prin aceastä investitie se vor realiza lucräri de modernizare a urmätoarelor componente:
- tamplãria clãdirii
- instalatii sanitare
- instalatii de iluminat

Valoarea totală a proiectului: 3.180.289,50 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă: 721.664,22 lei.
Termenul de executie a lucrárilor este de 10 luni.
Perioada de garanie acordatã lucrãrilor este de 24 luni.
Specificații tehnice
Placile permanente vor fi realizate in conformitate cu Manualul de Indentitate Vizuală pentru
Programul Operațional Regional (MIV POR) -ediția a IV-a (versiunea consolidată) , martie 2013 si
conform machetă avizată.
Placa permanenta – 2 buc
Dimensiune placă : 70 cm X 45cm.
Modul de împarțire a informațiilor de pe suprafața placii permanente va fi următorul:
25% pentru siglele din partea de sus a panoului (Regio,Guvernul Romaniei, Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice, Primaria Orasului Geoagiu, Instrumente Structurale 2007-2013),
50% pentru partea centrala cu informații despre proiect, 25% Sigla Uniunii Europene, mentionarea
Fondului European pentru Dezvoltare Regională, textul ” Investim în viitorul tău! Proiect selectat în
cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European
pentru Dezvoltare Regională.”
Partea de sus:
1. Logo-ul Regio este format din sigla Regio si sloganul: “Inițiativă locală.Dezvoltare regională.”
sigla conține denumirea scurtă a programului, precum și o stilizare a literei O , prin ordonarea in
cerc a unor figuri geometrice , de tipul trapezului, fiecare în altă culoare, astfel încât se creează
cele opt regiuni de dezvoltare stabilite la nivel național.Logo-ul va fi personalizat in funcție de
regiune: Regio Vest.
- Dimensiunea minima admisa este de 40 mm (cu sloganul inclus).
- Spatierea față de celelate logouri se va stabili utilizând ca unitate de masura litera „O” din Regio și
în funcție de aceasta se va stabili distanta stânga -dreapta pentru celelate logo-uri .
-culori: codurile de culoare CMYK
- fundal alb.
- font TREBUCHET MS.
Conform Manualul de Indentitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional (MIV POR) ediția a IV-a (versiunea consolidată) , martie 2013.
2. Logo-ul Guvernului României este format din stema României si mențiunea „GUVERNUL
ROMÂNIEI”. Conform Manualul de Indentitate Vizuală pentru Programul Operațional
Regional (MIV POR) -ediția a IV-a (versiunea consolidată) , martie 2013
- policolor - culori: coduri de culoare CMYK
- fundal alb.
3. Logo-ul Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice Conform Manualul de
Indentitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional (MIV POR) -ediția a IV-a
(versiunea consolidată) , martie 2013

- culori: coduri de culoare CMYK
- fundal alb.
4. Logo-ul orasului Geoagiu
Conform Manualul de Indentitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional (MIV POR) -ediția
a IV-a (versiunea consolidată) , martie 2013
- policolor
-fundal alb
5. Logo-ul Instrumentelor Structurale
Conform Manualul de Indentitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional (MIV POR) -ediția
a IV-a (versiunea consolidată) , martie 2013
- logo-ul este compus din steagul României și opt dintre stelele steagului UE, înscrise într-un cerc,
însotite de textul „ Instrumente Structurale 2007-2013”
- policolor
- culori: coduri de culoare CMYK
- fundal alb
Partea centrala:
6. Proiect: MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC AGRICOL ,, ALEXANDRU BORZA''
GEOAGIU – ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII
7. Beneficiar: Unitatea Adminitrativ Teritorială Orașul Geoagiu
8. Valoarea totală a proiectului: 3.180.289,50 lei
9. Perioada de implementare: 29.11.2014-28.11.2015
10. Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest
11. Autoritate de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Partea de jos
12. Logo-ul Uniunii Europene - textele UNIUNEA EUROPEANA și FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ fac parte din logo și sunt obligatorii: textul
UNIUNEA EUROPEANA va fi plasat deasupra dreptunghiului, textul FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ va fi distribuit pe două rânduri,aproximativ egale ca
lungime, dedesubtul dreptunghiului.
- Sigla Uniunii Europene este un steag albastru dreptunghiular a carui lungime este o data și jumătate
mai mare decât înălțimea.Cele 12 stele galbene,situate la intervale egale, formează un cerc imaginar al
cărui centru se află la intersecția diagonalelor dreptunghiului.Raza acestui cerc este egala cu o treime
din înălțimea steagului.
- culori: Pantone Reflex Blue pentru suprafața steagului și Pantone Process Yellow pentru stele.
- fundal alb
Conform Manualul de Indentitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional (MIV POR) ediția a IV-a (versiunea consolidată) , martie 2013.
13. Textul: „Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și
co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională ”

Conform Manualul de Indentitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional (MIV POR) -ediția
a IV-a (versiunea consolidată) , martie 2013.
Materialul din care va fi confecționată placa trebuie să fie rezistent la condițiile meteo și în caz de
deteriorare să fie înlocuit în cel mai scurt timp posibil. Ca material de confecționare ,este recomandat
metalul. De asemenea ,vizibilitate și lizibilitatea trebuie asigurate pe toată perioada afișarii placii.
Durata contractului
Data începerii executiei contractului: data la care autoritatea contractantă transmite comanda pentru
realizarea placilor permanente, conform avizului primit de la Organismul Intermediar pentru POR
2007-2013, Axa 3, DMI 3.4, dar numai târziu de 01.11.2015 .
Perioada de executie a obiectului contractului: 15 zile calendaristice.
Conditii de plata
Plata contractului se va face in baza facturii emise de Prestator, dupa receptionarea placilor
permanente, in termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la AM POR, conform
mecanismului decontării cererilor de plată prevăzut în Instrucţiunea nr. 109/16.09.2013., prin virarea
sumelor în contul indicat de prestator.
Alte mentiuni
Prezentul caiet de sarcini se constituie ca anexa la contractul încheiat cu prestatorul de
servicii.
Ofertele care se vor prezenta numai pentru anumite activităţi sau care nu vor respecta conditiile
prevazute în prezentul caiet de sarcini vor fi respinse.
Modul de evaluare
Ofertele vor fi evaluate conform cu criteriul pretul cel mai mic.
Caietul de sarcini contine, în mod obligatoriu, specificatiile tehnice, cerintele impuse vor fi
considerate ca fiind minimale.
Ofertarea de servicii cu specificatii incomplete fata de cele prevazute in caietul de sarcini sau
care nu satisface cerintele caietului
de sarcini va fi declarata oferta neconforma si va fi
respinsa. Ofertele care nu vor include inforrnatia relevanta sau care nu raspund corect si
complet tuturor cerintelor vor fi declarate "neconforrne", conform art. 36, alin.2), lit.a) din
H.G. nr.925/2006 cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare.

SECŢIUNEA IV
Contract de servicii de publicitate si informare in cadrul proiectului
“MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC AGRICOL “ALEXANDRU BORZA” GEOAGIU –
SCOALA DE ARTE SI MESERII” “ COD SMIS 53111
nr.______________data_______________
Preambul
In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre
U.A.T. ORAŞUL GEOAGIU, cu sediul in GEOAGIU, judetul Hunedoara, Calea Romanilor,
nr.141, telefon 0254/248.880, fax 0254/248.881, codul fiscal 5742426, cont deschis la Trezoreria
Municipiului Orăştie, reprezentat prin Primar – prof. Ioan Vălean, in calitate de achizitor, pe de o
parte
si
……... ................ ...........................
…………….
denumire
operatorul economic
...............................................
adresa
sediu
…………………
........................................................................ telefon/fax .......................................... numar de
inmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banca)
..............................................................................................................
reprezentat
prin
................................................................................................
(denumirea
conducatorului)
functia...............................................
in calitate de furnizor, pe de alta parte.
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
e. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze servicii de publicitate si informare, respectiv sa realizeze 2
bucăți Placi permanente , în vederea implementării Proiectului „MODERNIZARE COLEGIUL
TEHNIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” GEOAGIU – ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII ” finanțat
în cadrul Regio - Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă , conform prezentului contract, intr-o perioadă de 12 luni de la semnarea
prezentului contract.
4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in
prezentul contract.
5. Pretul contractului
5.1 Pretul contractului este de ………. lei, la care se adauga ……… TVA.
5.2 În cazul în care activitatea proiectului pentru care s-a atribuit contractul de servicii se suspendă,
prezentul contract se suspendă până la data reluării activitătii proiectului, fără nicio plată aferentă
perioadei de suspendare.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de 12 luni, incepand de la data semnării sale de către ambele
părţi.
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie sau deschiderea
contului de buna execuţie, în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului.
7.1 - Realizarea placilor permanente incepe la data la care autoritatea contractantă transmite comanda
pentru realizarea placilor permanente, conform avizului primit de la Organismul Intermediar pentru
POR 2007-2013, Axa 3, DMI 3.4, dar nu mai târziu de 01.11.2015.
- Perioada de executie a obiectului contractului: 15 zile calendaristice.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- caietul de sarcini
- oferta tehnică şi financiară
- garanţia de bună execuţie
9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in
propunerea tehnica.
9.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze serviciile in maxim 12 luni de la data semnării contractului.

10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile in termenul convenit.
10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor în baza facturii emise de furnizor, in
termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la AM POR, conform mecanismului decontării
cererilor de plată prevăzut în Instrucţiunea nr. 109/16.09.2013, prin virarea sumelor în contul indicat de
prestator.
10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite
atunci furnizorul are dreptul de a sista serviciile si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la
nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile,
furnizorul va relua furnizarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu-si indeplineste obligatiile contractuale in
termenele stipulate in contract, achizitorul are dreptul de a aplica, calcula si retine din pretul
contractului, cu titlu de penalitati de intarziere, o suma echivalenta cu 0,05 % din pretul contractului
pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la data primirii,
atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,05% din pretul contractului
pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde
plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata
furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz,
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita
pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Garantia de buna executie a contractului
12.1 - (1) Furnizorul se obligă să dechidă un cont de garanție de bună executie la unitatea trezoreriei
statului competentă sau la o unitate bancară, pe numele său și la dispoziția achizitorului, iar
constituirea garanției se va face prin reținere din plata facturii, în cuantum de 5 % din valoarea fără
TVA a contractului.
12.2 - Achizitorul se obliga sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce furnizorul a facut
dovada deschiderii contului de garantie de buna executie.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste nu isi executa, executa cu intarziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate.
12.4 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 30 zile de la
indeplinirea obligatiilor asumate.
12.5 - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

13. Receptie, inspectii si teste
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a veni cu obiectiuni la rapoartele intocmite de
Furnizor.
13.2 - Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti.
13.3 - Prevederile clauzelor 13.1-13.2 nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau
altor obligatii prevazute in contract.
14. Alte obligatii ale furnizorului
14.1 - La realizarea serviciilor, Furnizorul va transmite Achizitorului raportul de activitate si factura
fiscală;
14.2 -Serviciile realizate se consideră încheiate în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor de la recepţia serviciilor.
14.3 - Furnizorul are obligaţia de a garanta ca serviciile realizate prin contract respectă prevederile
specificaţiei tehnice si dispozitiile legale incidente.
15. Ajustarea pretului contractului
15.1 - Pentru serviciile realizate si pentru produsele furnizate, platile datorate de achizitor furnizorului
sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
15.2 - Pretul contractului nu se actualizeaza.
16. Amendamente
16.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.
17. Subcontractanti
17.1 - Furnizorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu
achizitorul.
17.2 - (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract.
17.3 - (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.
17.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata
achizitorului.
18. Intarzieri in indeplinirea contractului

18.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de servicii in perioada/perioadele inscrise in
graficul de realizare a serviciilor.
18.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta graficul de realizare a
serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului, modificarea datei/perioadelor
asumate. Modificarea se face cu acordul partilor, prin act aditional.
18.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.
19. Cesiunea
19.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa
obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
19.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.
20. Incetarea Contractului
20.1.- Prezentul contract inceteaza de plin drept in temeiul unui pact comisoriu de gradul IV, fara a mai
fi necesara interventia unei instante judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:
a) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de
inceperea executarii prezentului contract;
b) isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre
cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract.
c) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
d) daca furnizorului îi sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare
executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;
e) la expirarea termenului pentru care a fost incheiat prezentul contract.
20.2. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului.
21. Rezilierea contractului
21.1. - În caz de neexecutare de către una din părţi a obligaţiilor contractuale, contractul se consideră
reziliat de plin drept, după ce partea care nu şi-a îndeplinit obligaţiile a fost pusă în intarziere în
vederea executării acestora.
21.2. - Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea notificarii
scrise de catre achizitor, daca furnizorul nu-si indeplineste obligatiile asumate in acest termen, iar cu
privire la plata daunelor interese, prezentul contract constituie titlu executoriu .
21.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de denunta contractul unilateral, printr-o notificare scrisa adresata
furnizorului, fara nici o compensatie, daca furnizorul da faliment, sau daca asocierea inceteaza cu
conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire
pentru achizitor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
22. Forta majora
22.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
22.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
22.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
22.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
23. Solutionarea litigiilor
23.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
23.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti din Romania.
24. Limba care guverneaza contractul
24.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
25. Comunicari
25.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
25.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
26. Legea aplicabila contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

Achizitor
............................
(semnatura autorizata)
LS

Furnizor
..............................
(semnatura autorizata)
LS

