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DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA DE 

SERVICII DE MULTIPLICARE 
 
Achizitor: CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI 
Titlul proiectului POSDRU: REŢEA DE INCLUZIUNE SOCIALĂ PE PIAŢA MUNCII 
Nr. contractului de finanţare: POSDRU/96/6.2/S/63249 
Calitatea achizitorului în 
cadrul proiectului 

Beneficiar 

 
 

1. INFORMATII GENERALE 
1.1.  Achizitor: 

 
Denumire: CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI 
 
Adresa: str. Sărărie, nr. 134, cod postal: 700116, Iaşi,  România 
 
Persoana de contact: Mihaela MARTONCĂ 

 
Telefon: 0232/210.085 

 
E-mail: contact@caritas-iasi.ro  

 
 Fax: 0232/217.998 

 
Adresa de internet: www.caritas-iasi.ro 

 
1.2.      a) Termen limita de depunere a ofertelor: 05.08.2011, ora 10.00 

b) Adresa unde se primesc ofertele: Iaşi, str. Sărărie, nr.134, 700116 – jud. Iaşi, România.  
 

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia pentru ofertanţi sau 
la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul 
achizitorului, nedeschise.  
Pentru a participa la ședința de deschidere a ofertelor, reprezentantul fiecărui ofertant care a depus ofertă va 
prezenta: împuternicirea și o copie a actului de identitate. 
 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 
 
2.1. Descriere  
Denumirea contractului de achiziţie:  
 Contract prestare Servicii de multiplicare, pentru proiectul „Reţea de incluziune socială pe piaţa muncii”. 
2.1.1. Descrierea serviciilor ce vor fi achiziţionate:  
Centrul Diecezan Caritas Iaşi este Beneficiar al proiectului „Reţea de Incluziune Socială pe Piaţa Muncii”, 
care se încadrează în obiectivele axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale” D.M.I. 6.2 „Imbunătăţirea 
accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, contract de finanţare 
POSDRU/96/6.2/S/63249. În vederea implementării proiectui sus-amintit, Centrul Diecezan Caritas Iaşi 
intenţionează să achiziţioneze: 
“Servicii de multiplicare” pentru contractul de finantare în cadrul proiectului anterior amintit. 
2.1.2. Denumire contract si locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 

a) Lucrări                         b) Produse                                    c)  Servicii                                    



 

Execuţie                                       

Proiectare şi execuţie            

Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de achizitor           

Cumpărare                     
Leasing                                           
Închiriere                              
Cumpărare in rate                

Categoria serviciului : 

2 A                          

2 B                     

Principala locaţie a lucrării: 

_______________________ 

Principalul loc de livrare: 

____________________ 

Principalul loc de prestare: 

La sediul ofertantului. 
Cod CPV: 79800000-2 

2.1.3.   Durata contractului de achiziţie: 
- până la data de 31.12.2011. 

2.1.4. Împărţirea pe loturi: DA      NU x  

2.1.5. Acceptare de oferte alternative: DA       NU x  

2.1.6. Acceptare de oferte parţiale:  DA       NU x 

 
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 

STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

Preţul cel mai scăzut                                                                                                         

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                   
              

 
 

4. PREZENTAREA OFERTEI 
4.1. Limba de redactare a 

ofertei 
Limba română 

4.2. Moneda în care este 
exprimat preţul 
contractului 

 
Lei 
 

4.3. Perioada minimă de 
valabilitate 

30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. 

4.4. Modul de prezentare  a 
ofertei (documente de 
calificare, tehnic şi 
financiar) 

Operatorul economic va prezenta obligatoriu: 
1. Certificat de înregistrare - copie simplă; 
2. Ofertă tehnică; 
3. Ofertă financiară. 

 
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării ofertei şi 
prezentării acesteia şi a documentelor ce o însoţesc. 
 
Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, pe toată perioada de 
valabilitate a contractului. 
Nu se acceptă oferte alternative. Nu se acceptă oferte parţiale. 
Oferta tehnică:  



 

Operatorul economic va întocmi oferta tehnică în conformitate cu 
cerinţele Achizitorului prevăzute în cadrul secţiunii 5 DESCRIEREA 
OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢII TEHNICE), din 
prezenta documentaţie pentru ofertanţi. 
 
Specificaţii: 
Este declarată câştigătoare oferta care are cel mai mic pret 
mediu/pagina (pretul mediu = media aritmetică al tuturor prețurilor 
unitare a seriviciilor solicitate de achizitor). Prețul nu va include TVA. 
 
Plata se va face în funcţie de numărul de pagini rezultat în urma 
multiplicării. 
 
În cazul asocierii mai multor operatori economici, fiecare dintre 
asociaţi trebuie să prezinte documentele mai sus menţionate.  
 
Prezentarea ofertei 
Ofertele trebuie depuse la sediul Centrului Diecezan Caritas Iaşi din: 
Iaşi, str. Sărărie nr.134, 700116-jud. Iaşi, România.  
Data limită pentru depunerea ofertei: 05.08.2011, orele 10.00.  
 
Numărul de exemplare solicitate: 1 (1 original). 
 
În vederea participării la ședința de deschidere, reprezentantul 
operatorului economic desemnat să participe la şedinţa de 
deschidere a ofertelor va prezenta Împuternicire împreună cu o 
copie a unui act de identitate. 
 
Oferta va fi depusă într-un plic exterior închis corespunzător şi 
netransparent, marcat cu denumirea şi adresa Achizitorului şi cu 
inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE: 
05.08.2011, ora” 10.00 
Deschiderea ofertelor:  
Data: 05.08.2011, ora 10.00. 
Locul deschiderii: sediul Centrului Diecezan Caritas Iaşi, din: 
Iaşi, str. Sărărie, nr. 134, 700116 - jud. Iaşi, România.  

4.5. Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Riscurile   transmiterii   ofertei,   inclusiv forţa majoră, cad în sarcina 
operatorului economic. 
Oferta depusă la o altă adresă a achizitorului decât cea stabilită sau 
după expirarea datei limită pentru depunere este considerată 
întârziată şi se păstrează nedeschisă la sediul autorității 
contractante. 
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau modifica oferta după 
expirarea datei limită stabilită pentru depunere, sub sancţiunea 
excluderii acestuia de la procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie publică. 

4.6. Informaţii referitoare la 
termenele pentru livrarea 
bunurilor / prestarea 
serviciilor/ execuţia 
lucrărilor 

Prestarea serviciilor se va realiza de către ofertantul în conformitate 
cu specificațiile comenzii ferme a Achizitorului. 
Serviciile vor fi prestate în termen de maxim 2 zile de la data 
comenzii ferme primite din partea Achizitorului. 
Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al 
beneficiarului in contul indicat de prestator. 

4.7.   Modalităţi de        
contestare a deciziei 
achizitorului de atribuire a 
contractului de achiziţie şi 

Contestarea procedurii se face in termen de maximum 24 de ore de 
la data primirii comunicarii de la achizitor. Contestaţia depusă peste 
acest termen va fi respinsa ca tardiva. 
Contestaţia se va face în scris si va fi adresata Achizitorului la sediul 



 

de soluţionare a 
contestaţiei 

Centrului Diecezan Caritas Iaşi, din str. Sărărie nr.134, Iaşi, 
conţinând ceea ce se contesta, temeiurile de fapt si de drept pe care 
se întemeiază contestaţia, precum si documentele probatorii. 
Contestaţia trebuie însoţită de toate înscrisurile pe care se 
întemeiază.  
Contestaţiile vor fi soluţionate de către o comisie desemnata de 
Achizitor. 
Fiecare contestaţie va primi răspuns în scris, în termen de maxim 1 
zi de la data depunerii. 
În cazul în care contestatarul nu va fi mulţumit de răspunsul primit de 
la Achizitor la contestaţia sa, se va putea adresa instanţei 
competente. 

4.8. Clauzele contractuale 
obligatorii, inclusiv 
condiţiile de actualizare / 
modificare a preţului 
contractului de achiziţie 

Modificarea contractului se face cu acordul ambelor părţi, prin act 
adiţional. 
Daca ofertantul in favoarea căruia a fost atribuit contractul de 
achiziţie refuză semnarea contractului in termenii stabiliţi, achizitorul 
poate sa încheie contractul de achiziţie respectiv cu ofertantul clasat 
pe locul următor sau poate decide reluarea procedurii de achiziţie.  

 
5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI ( SPECIFICAŢII TEHNICE )  
Cerintele din prezenta descriere sunt minime si obligatorii.  
Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificaţiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar 
numai în măsura în care oferta tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale 
din “Descrierea obiectului contractului”. 
 
Servicii de multiplicare pentru proiectul POSDRU/96/9.2/S/63249 
Conditii de executie:  

• Multiplicare alb-negru și/sau color, funcție de necesitățile Achizitorului. 
• Legare cu spirale (dacă este cazul).  

Date tehnice  
Serviciile de multiplicare constând in multiplicarea urmatoarelor tipuri de produse:  
P Hartie A4 – fata, alb – negru;  
P Hartie A4– fata - verso, alb – negru;  
P Hartie A4– fata - verso, color;  
P Hartie A3 – fata, alb – negru;   
P Hartie A3 – fata, color. 
Notă: 
Configuratia machetei  nu se poate schimba si respecta manualul de identificare vizuala AMPOSDRU.  
Prestatorul este responsabil pentru respectarea cerinţelor privind calitatea serviciilor prestate conform 
clauzelor contractuale acceptate şi asumate de către părţi.  
Prestatorul nu are dreptul, fără acordul scris al Achizitorului, Centrul Diecezan Caritas Iași,  de a utiliza 
informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces, atât în perioada contractului, cât şi ulterior 
finalizării acestuia, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.   
Încălcarea prevederilor referitoare la confidenţialitate, atrage după caz, conform prevederilor legale în 
vigoare, răspunderea administrativă, civilă sau penală a persoanei fizice / juridice vinovate.   
Subiectul angajamentului  
Subiectul angajamentelor îl constituie prestarea serviciilor de multiplicare necesare derularii proiectului 
“Rețea de incluziune socială pe piața muncii” 
Obiectivul contractului  
Implementarea corectă a activităţilor proiectului POSDRU/96/6.2/S/63249 - “Rețea de incluziune socială pe 
piața muncii”,  prin prestarea periodică de servicii de multiplicare, în funcţie de necesităţile Achizitorului.  
Rezultate aşteptate  

Rezultatele ce trebuie realizate de prestatorul de servicii:  
- Prestatorul de servicii trebuie să asigure furnizarea materialelor multiplicate în funcţie de necesităţile 
Achizitorului, în termen de maxim 2 zile de la data comenzii ferme primite din partea Achizitorului,  pe toată 
perioada între data de semnare a contractului de achiziţie publică şi 31.12.2011. 


