EMV-UTIL S.R.L
Sediul social: Municipiul Timişoara, România, Str. Amurgului nr. 1, cam 8B, etaj 2, judeţul Timiş, cod
poştal 300278,
România
Date contact: Iconia Buzan– Administrator
Telefon: 0755080766
E-mail: emvutil@gmail.com
Nr. Inreg. 555/13.07.2021

SPECIFICATII TEHNICE
Contract de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei in cadrul
proiectului cu titlul “Recuperarea materialelor reciclabile din constructii la EMV-UTIL
S.R.L..”, cod SMIS 135631, finantat prin POR 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților
avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
-

Beneficiar:
Cod SMIS:
Titlul proiect:
Program Operational Regional 2014-2020
Axa prioritara 2:
Proritatea de investitii 2.2.:
Organism Intermediar:

Procedura competitiva –

EMV-UTIL S.R.L
135631
”Recuperarea materialelor reciclabile din constructii la
EMV-UTIL S.R.L..”
Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si
mijlocii
Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate
de producție și dezvoltarea serviciilor
Agentia pentru Dezvoltare Regionala VEST

In vederea implementarii proiectului cu finantare nerambursabila cu titlul ”Recuperarea
materialelor reciclabile din constructii la EMV-UTIL S.R.L..” cod SMIS 135631, beneficiarul pune la
dispozitia potentialilor ofertanti prezentele specificatii tehnice.
1.

INFORMATII GENERALE

1.1

Beneficiar:

Denumire:
Cod unic de inregistrare:
Numar de inregistrare
Registrul Comertului:
Adresa sediului social:

EMV-UTIL S.R.L
28501672
J35/1201/2011

Persoana de contact:

Municipiul Timişoara, România, Str. Amurgului nr. 1, cam 8B,
etaj 2, judeţul Timiş, cod poştal 300278,
România
Iconia Buzan

Date de contact (telefon, fax,
e-mail):

Telefon: 0755080766
E-mail: emvutil@gmail.com

1.2 Proiect:
Titlul proiectului:
Cod SMIS:
Contract de finantare:
Locul de implementare:

Obiectiv general

Obiective specifice

”Recuperarea materialelor reciclabile din constructii la EMVUTIL S.R.L..”
135631
Nr. 6867 din 15.04.2021
Gradina in Campu Rosului cod postal 325400, Municipiul
Caransebes, judet Caras-Severin
Obiectivul general al proiectului îl constituie cresterea
competitivitatii economice a societatii EMV-UTIL SRL prin
achizitionarea unor echipamente care sa asigure recuperarea
materialelor din constructii reciclabile la standarde de inalta
calitate.
1. Dezvoltarea activitatii societatii EMV-UTIL SRL prin crearea
a 3 locuri noi de munca, dupa finalizarea perioadei de
implementare a proiectului – in urma implementarii
prezentului proiect, societatea va contribui la cresterea
gradului de ocupare prin crearea de noi locuri de munca

necesare in etapa actuala de dezvoltare economica regionala.
Investitia avuta in vedere va determina diminuarea
disparitatilor de dezvoltare a regiunii Vest fata de alte regiuni
ale tarii.
2. Dezvoltarea unui domeniu nou de activitate, respectiv pe
piata serviciilor de recuperare a materialelor din constructii
reciclabile (cod CAEN 3832), dupa finalizarea perioadei de
implementare a proiectului - in urma implementarii
prezentului proiect, EMV-UTIL S.R.L. doreste patrunderea pe
piata acestor servicii din Regiunea Vest.
1.3 Sursa de finantare:
Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2
Imbunatatirea competitivitatii Intreprinderilor mici si mijlocii, 2.2. Sprijinirea creării și extinderea
capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor .
1.4 Criterii si cerinte de calificare pentru ofertanti:
ln vederea atribuirii contractului de servicii, se solicita prezentarea unor documente justificative
privind lipsa conflictului de interese, forma de inregistrare, capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale, dupa cum urmeaza:
Situatia personala a ofertantului
Declaratie
privind
evitarea Cerinta obligatorie:
conflictului de interese conform
Se va prezenta - Declaratie privind evitarea conflictului de
art. 14 si 15 din OUG 66/2011.
interese conform art. 14 si 15 din OUG 66/2011, in original.
Sunt considerate incompatibile si ca urmare se resping
ofertele depuse de ofertanti aflati intr-una dintre situatiile
urmatoare: exista legaturi intre structurile actionariatului
achizitorului si ofertantii
acestuia,
intre
membrii
comisiei
de evaluare si ofertanti sau in care ofertantul
castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme
participante pentru acelasi tip de achizitie.
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
Certificat de inregistrare

Cerinta obligatorie:
Se va prezenta Certificatul de inregistrare pentru toti

participantii la procedura (ofertant/ofertant asociat/
subcontractant) sau documente echivalente acestuia pentru
persoanele juridice straine, in copie cu mentiunea “conform
cu originalul".
Nota: Certificatele de inregistrare cu datele de identificare
ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului sau
documentele echivalente acestora vor fi depuse in copie
conform cu originalul sau dupa caz, transmise in limba de
origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba
romana.
Certificat constatator emis de
Cerinta obligatorie:
Oficiul Registrului Comertului
Se va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului sau documente echivalente acestuia
pentru
persoanele juridice straine, in original sau copie legalizata
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa
desfasoare
activitatea
economica
corespunzatoare
obiectului procedurii.
Acestia trebuie sa nu aiba activitatea suspendata, sa nu fie
supusi procedurilor Legii 85/2014 privind procedura
insolventei si sa aiba autorizat ca obiect de activitate
principal sau secundar (CAEN) activitatea economica
corespunzatoare obiectului contractului.
ln cazul in care certificatul ONRC este emis in format
electronic,
aceasta forma are caracter de document
original.
Nedepunerea oricaruia din formularele / documentele privind cerintele obligatorii de calificare
atrage dupa sine declararea ofertei drept neconforma (fara a se mai trece la evaluarea ofertei
tehnice si financiare).
1.5 Calendarul procedurii de atribuire (termene):
Data publicarii procedurii
Data limita de primire a solicitarilor de clarificari

13.07.2021
15.07.2021, ora 15:00

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari
Termenul limita de depunere a ofertelor

16.07.2021, ora 15:00
26.07.2021, ora 15:00

Adresa la care se depune oferta

EMV-UTIL SRL
Municipiul Timişoara, Str. Amurgului nr.
1, cam 8B, etaj 2, judeţul Timiş, cod poştal
300278, România

1.6 Modul de prezentare a ofertei:
Prevederi privind
depunerea ofertei

Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va intocmi intr-un
exemplar original si va fi depusa intr-un un plic inchis
corespunzator si netransparent. Plicul va fi insotit de scrisoarea de
inaintare (Formularul 1).
Plicul in care va fi inclusa oferta va purta urmatoarele informatii
obligatorii:
• Numele/denumirea si adresa completa a ofertantului;
• Titlul contractului pentru care se depune oferta: Contract
de consultanta in domeniul managementului executiei
investitiei in cadrul proiectului cu titlul ”Recuperarea
materialelor reciclabile din constructii la EMV-UTIL S.R.L.”,
cod SMIS 135631.
• Denumirea si adresa Achizitorului indicata mai sus, la care
este depusa oferta.
Daca plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus,
Achizitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru pierderea
ofertei.
Oferta va fi inaintata prin scrisoare recomandata cu confirmare
de primire sau depusa personal la adresa mai sus mentionata.
Alte instructiuni de prezentare a ofertei
Ofertele, in original, trebuie tiparite sau scrise cu cerneala
neradiabila.
Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel
dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre

persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta.
Documentele de participare la procedura se primesc de
Achizitor numai daca sunt intacte, sigilate si se pastreaza de
aceasta, pâna la data si ora deschiderii procedurii.
Nedepunerea unui document solicitat pentru demonstrarea
criteriilor de calificare atrage dupa sine declararea ofertei
drept neconforma (fora a se mai trece la evaluarea ofertei
tehnice si financiare).
Neprezentarea ofertei financiare sau a ofertei tehnice are ca
efect descalificarea ofertantului si respingerea ofertei ca
inacceptabila.
Nu se primesc oferte alternative.
Posibilitatea retragerii sau
modificarii ofertei

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage
oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea
ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.
In cazul in care solicitantul doreste sa opereze modificari in
oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si
inregistrarea modificarilor respective de catre Achizitor pâna la
data limita de depunere a ofertelor.
Oferte intârziate:
Oferta depusa la o alta adresa a achizitorului decât cea stabilita
in prezentele specificatii, sau care este primita de catre
achizitor dupa expirarea datei si orei limita de depunere, se
returneaza nedeschisa.

Limba de redactare a
ofertelor

Limba romana.
Documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducerea
autorizata in limba romana.

Perioada minima de
valabilitate a ofertei

Minim 90 zile de la data limita de depunere a ofertei.

Prezentarea documentelor
de calificare

Documentele de calificare vor fi prezentate intr-un plic, pe care se
va mentiona «Documente de calificare» si vor include:
Documente privind situatia personala:
•

Formularul 3 - Declaratie privind evitarea conflictului de

interese conform art. 15 din OUG 66/2011, in original;
Documente privind capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale:
•

Certificatul de inregistrare pentru toti participantii la
procedura (ofertant/ subcontractant), in copie cu
mentiunea ,,conform cu originalul";

•

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului sau document(e) echivalent(e), in original sau
copie legalizata.

Pentru persoanele juridice se va prezenta: Certificat constatator
emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie
legalizata.
Persoanele fizice autorizate, vor prezenta documente de
confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale
conforme cu legislatia aplicabila acestora.
Informatii privind subcontractarea (daca este cazul):
• Formularul 4 - Declaratie privind subcontractantii,
completata de ofertant, in original;
• Formularul 5 - Acord de subcontractare, in original.
Nedepunerea oricaruia din formularele / documentele privind
cerintele obligatorii de calificare atrage dupa sine declararea
ofertei drept neconforma (fara a se mai trece la evaluarea
ofertei tehnice si financiare).
Toate documentele de mai sus se vor introduce intr-un plic,
inchis corespunzator, pe care se va mentiona «Documente de
calificare».
Prezentarea ofertei financiare Oferta financiara se va prezenta in lei.
ln situatia in care se vor depune oferte in euro, pentru
departajarea lor din punct de vedere al valorilor ofertate, se va
folosi cursul de schimb BNR de la data ofertei.
Se vor prezenta:
• Formularul 2 (Formularul de oferta), in original

Ofertantul va elabora oferta financiara astfel incât aceasta sa
furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret. Oferta
financiara trebuie sa fie ferma si nu se reactualizeaza, ramânând
valabila pâna la expirarea contractului.
Orice oferta financiara care depaseste fondurile alocate pentru
atribuirea contractului supus achizitiei va fi respinsa ca
neconforma.
Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de
vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a
ofertei/duratei contractului. Niciun fel de cereri si pretentii
ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de preturi,
determinate de orice motive, nu pot face obiectul vreunei
negocieri sau proceduri litigioase intre partile contractante.
Aceste documente mentionate mai sus se vor numerota, semna si
introduce intr-un plic distinct pe care se va mentiona «Oferta
financiara».
Neprezentarea ofertei financiare are ca efect descalificarea
ofertantului si respingerea ofertei ca inacceptabila.
2.13 Atribuirea contractului
Criteriul de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT.
Achizitorul va atribui contractul ofertantului care depune o oferta conforma si care propune cel mai
mic pret dintre ofertele conforme primite.
Ofertele conforme reprezinta oferte comparabile, care raspund cerintelor tehnice minimale, se
incadreaza in valoarea supusa achizitiei si sunt transmise de catre operatori economici reali, care
indeplinesc conditiile de calificare, verificabile de catre achizitor.
2.14 Cai de atac
Orice ofertant nemultumit de rezultatul procesului de adjudecare are dreptul de a depune
contestatie catre EMV-UTIL SRL.
Termenul de depunere a eventualelor contestatii este de maxim 3 zile lucratoare de la data primirii
notificarilor rezultatului procesului de selectie. In caz contrar, contestatiile nu se vor lua in
consideratie. Contestatia se va depune in scris la sediul social al EMV-UTIL SRL din Municipiul
Timişoara, România, Str. Amurgului nr. 1, cam 8B, etaj 2, judeţul Timiş, cod poştal 300278, România
In situatia in care un operator economic este nemultumit de modul in care s-a desfasurat procedura
competitiva, acesta se poate adresa instantelor de judecata competente pentru solutionarea cauzei,
conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016.

2. OBIECTUL ACHIZITIEI
2.1 Denumire contract: Contract de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei
in cadrul proiectului cu titlul “Recuperarea materialelor reciclabile din constructii la EMV-UTIL
S.R.L.”, cod SMIS 135631.
2.2 Tipul contractului: Contract de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei
2.3 Coduri CPV:
79400000-8 - Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe
2.4 Amplasament proiect:
Romania, Regiunea Vest, Gradina in Campu Rosului cod postal 325400, Municipiul Caransebes,
judet Caras-Severin
2.5 Obiectul contractului:
Contract de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei in cadrul proiectului cu
titlul „Recuperarea materialelor reciclabile din constructii la EMV-UTIL S.R.L”. cod SMIS 135631,
finantat prin POR 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și
dezvoltarea serviciilor.
2.5.1 Prevederi generale privind achizitia serviciilor de consultanta:
Specificatiile tehnice fac parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora se elaboreaza, de catre ofertant, propunerea tehnica.
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minime si obligatorii. In acest sens, orice oferta
prezentata, care se abate de la prezentele prevederi, va fi luata in considerare, dar numai in masura
in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime.
Ofertarea de servicii cu caracteristici inferioare celor prevazute atrage descalificarea ofertantului.
2.5.2 Activitatile contractului:
Activitatile generale care fac obiectul contractului, mentionate in cele ce urmeaza, trebuie
considerate ca fiind cerinte minime, iar daca alte activitati relationate sunt necesare in vederea
realizarii obiectivelor contractului de servicii, acestea vor face parte din responsabilitatea
Prestatorului.
Activitatile contractului de prestari servicii vor fi:
•

managementul executiei investitiei:

- Monitorizarea si controlul activitatilor conform contractului de finantare - se va monitoriza
desfasurarea tuturor activitatilor, acestea trebuie indeplinite in termen, conform graficului de
implementare, si evaluarea rezultatelor activitatilor desfasurate; se vor elabora notificari, solicitari
de acte aditionale, daca este cazul;
- Elaborarea documentatiilor de raportare - se vor depune rapoartele de progres, rapoartele
de progres ce vor insoti cererile de rambursare, orice raport solicitat de Autoritate si raportul final;
- Suport pentru fundamentarea si elaborarea cererilor de rambursare/plata - se vor verifica
documentele financiar-contabile sa prezinte toate elementele obligatorii impuse de lege: date
beneficiar, date furnizor etc., sa fie corect intocmite, se vor elabora cererile de rambursare/plata cu
date corecte conform cerintelor Autoritatii Contractante; aceasta subactivitate include intocmirea si
depunerea cererii de rambursare finale.
Alte activitati si obligatii ale prestatorului in cadrul managementului executiei investitiei:
• urmarirea progresului conform planului de proiect;
• suport in desfasurarea tuturor activitatilor prevazute in Calendarul Activitatilor;
• corectarea / optimizarea activitatilor;
• elaborarea planului de cheltuieli;
• monitorizarea cheltuielilor;
• verificarea aspectelor financiare ale contractelor de achizitii;
• actualizarea graficului de executie sau de rambursare, daca este necesar;
• managementul problemelor;
• managementul riscurilor;
• suport in vederea realizarii activitatii de arhivare a documentelor proiectului;
• elaborarea de documente solicitate de OI, AM POR si de alte organisme (clarificari, notificari,
acte aditionale etc) care solicita date si informatii privind derularea Contractului de
finantare.
Monitorizarea activitatii contractorului care va furniza servicii de consultanta in domeniul
managementului de proiect:
Se va face de catre solicitant prin verificarea continutului tuturor documentelor transmise de
acesta (cerere de finantare, plan de afaceri, solicitari de clarificari, rapoarte de progres, rapoarte
finale, cereri de rambursare, documentatie achizitie), urmarindu-se ca acestea sa fie complete si
corecte, sa raspunda cerintelor impuse de finantator. Predarea livrabilelor va trebui facuta in timp
util, astfel incât sa nu existe intârzieri in depunerea documentatiei necesare la finantator.
Monitorizarea are ca scop asigurarea faptului ca proiectul se desfasoara conform planificarii din
calendarul activitatilor si identificarea potentialelor probleme care ar putea aparea pe parcursul
implementarii, propunând solutii de imbunatatire a implementarii. In cazul aparitiei unor intârzieri

in livrare se vor aplica toate corectiile si penalizarile conform cu contractul incheiat intre parti, iar in
cazul aparitiei unor probleme de comunicare intre membrii celor doua echipe, acestea vor fi
rezolvate pe cale amiabila astfel incât nici una din parti sa nu aiba de suferit si sa nu puna in pericol
ducerea la bun sfarsit a proiectului.
Procedura de monitorizare se va aplica pe toata durata desfasurarii proiectului, printr-o urmarire
atenta a tuturor activitatilor si subactivitatilor, astfel:
• verificarea stadiului realizarii unei / unor etape fata de planul aprobat al proiectului;
• identificarea si analiza cauzelor generatoare de deviatii;
• estimarea evolutiei fazelor proiectului;
• urmarirea actualizarilor legislatiei legate de proiect, si informarea echipei de proiect in
legatura cu acestea;
• asigurarea si raspunderea pentru buna desfasurare a activitatilor juridice in fata Autoritatii
contractante, a Organismului Intermediar si a celorlalte organisme de reglementare.
2.6 Durata contractului:
Prezentul contract va intra in vigoare la data semnarii de catre parti si va produce efecte pana la
finalizarea contractului de finantare, respectiv pana la data de 31.03.2023. In cazul prelungirii
contractului de finantare, se va proceda la prelungirea prezentului contract, prin semnarea unui act
aditional.
2.7 Obligatiile Prestatorului in cadrul contractului:
Rolul Prestatorului va fi sa asigure suportul pentru implementarea in bune conditii a proiectului, sa
elaboreze si sa monitorizeze achizitiile dotarilor/serviciilor dar si sa asigure transferul de cunostinte
in domeniul managementului de proiect catre membrii echipei de proiect.
Responsabilitatile Prestatorului in cadrul contractului de consultanta sunt cel putin urmatoarele:
• urmarirea progresului conform planului de proiect;
• suport in desfasurarea tuturor activitatilor prevazute in Calendarul Activitatilor;
• corectarea / optimizarea activitatilor;
• monitorizarea cheltuielilor;
• verificarea aspectelor financiare ale contractelor de achizitii;
• actualizarea graficului de executie sau de rambursare, daca este necesar;
• managementul problemelor;
• managementul riscurilor;
• suport in vederea realizarii activitatii de arhivare a documentelor proiectului;

•

elaborarea de documente solicitate de OI, AM POR si de alte organisme (clarificari, notificari,
acte aditionale etc) care solicita date si informatii privind derularea Contractului de
finantare;

Procedura de monitorizare se va aplica pe toata durata desfasurarii proiectului, printr-o urmarire
atenta a tuturor activitatilor si subactivitatilor, astfel:
•
verificarea stadiului realizarii unei / unor etape fata de planul aprobat al proiectului;
•
identificarea si analiza cauzelor generatoare de deviatii;
•
estimarea evolutiei fazelor proiectului;
•
urmarirea actualizarilor legislatiei legate de proiect, si informarea echipei de proiect in
legatura cu acestea;
•
asigurarea si raspunderea pentru buna desfasurare a activitatilor juridice in fata Autoritatii
contractante, a Organismului Intermediar si a celorlalte organisme de reglementare.
2.7.1 Cerinte minime de personal
In vederea desfasurarii in cele mai bune conditii a contractului de consultanta, Prestatorul va include
in echipa sa urmatorii experti principali:
▪ Manager de Proiect - 1 persoana
- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau examen de absolvire;
- Cunostinte in domeniul managementului de proiect dovedite prin certificare/diploma in
Management de Proiect emisa de catre un furnizor de formare autorizat sau certificare echivalenta;
- Cunostinte operare PC: Windows, MS Office, Internet Explorer, Outlook express.
Daca expertii cheie nominalizati mai sus nu sunt suficienti pentru indeplinirea activitatilor
contractului, consultantul poate include in cadrul echipei de implementare si alti experti pe care ii
considera necesari.
2.7.2 Responsabilitatile expertului:
Managerul de proiect
Sarcinile managerului de proiect sunt:
• urmarirea progresului conform planului de proiect;
• suport in desfasurarea tuturor activitatilor prevazute in Calendarul Activitatilor;
• corectarea / optimizarea activitatilor;
• managementul problemelor;
• managementul riscurilor;
• elaborarea de documente solicitate de OI, AM POR si de alte organisme (clarificari, notificari,
acte aditionale etc) care solicita date si informatii privind derularea Contractului de finantare;

•

consultanta.

NOTA : specificaţiile tehnice din caietul de sarcini care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o
marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea
cu usurinta a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor
produse. Aceste specificatii vor fi considerate intodeauna ca având menţiunea de « sau echivalent ».

2.8 Valoarea estimata a contractului:
Valoarea supusa licitatiei: 500.000,00 lei fara TVA la care se adauga TVA conform prevederilor legale
in vigoare.
Atentie!
Se solicita ofertantilor sa respecte incadrarea ofertei financiare in valoarea estimata. Nu se vor
accepta ofertele financiare cu valoarea mai mare decât valoarea estimata supusa procedurii de
atribuire.
Nu se accepta ajustarea pretului contractului.
2.9 Procedura de atribuire aplicata: PROCEDURA COMPETITIVA, in conformitate cu Ordinul nr.
1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati
pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.
3. MODALITATE DE PLATA
Plata serviciilor se va realiza astfel:
Nr.
Crt.
1.

Denumire servicii

Modalitate de plata

Servicii de consultanta in domeniul - se vor achita in 2 transe egale la momentul
managementului execuţiei investiţiei depunerii cererilor de plata.

Plata acestor servicii se va face utilizand mecanismul Cererilor de plata, astfel:
• cofinantarea solicitantului si tva aferente facturii emise de catre prestator in termen de 15
zile lucratoare de la emiterea acesteia si acceptarea sa de catre achizitor;
• diferenta aferenta facturii emise de prestator in termen de maxim 5 zile lucratoare de la
incasarea finantarii de la Autoritatea de Management.
Reprezentant legal: Iconia Buzan
Semnătura

BUZAN ICONIA

Semnat digital de
BUZAN ICONIA
Data: 2021.07.13
16:30:12 +03'00'

Ofertantii vor prezenta raspunsuri punctuale la toate cerintele, care sa arate modul concret in care vor realiza toate activitatile
solicitate. Informatiile furnizate de ofertanti in cadrul Propunerii tehnice vor sta la baza evaluarii in raport cu cerintele minime.

Formularul nr. 1
Ofertant

Achizitor

………………………………………….. S.R.L.

EMV - UTIL SRL
Nr. …….din ……….………………., ora ……...
(se va completa de catre achizitor, la
depunerea ofertei)

Nr. …….. din ……………………………….

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre: EMV-UTIL S.R.L.., Municipiul Timişoara, România, Str. Amurgului nr. 1, cam 8B, etaj
2, judeţul Timiş, cod poştal 300278, România. Ca urmare a invitatiei de participare aparuta pe
site-ul www.beneficiar.fonduri-ue.ro, privind aplicarea procedurii competitive pentru atribuirea
Contract de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei in cadrul proiectului
cu titlul “ Recuperarea materialelor reciclabile din constructii la EMV-UTIL S.R.L.”, cod SMIS
135631, si noi, ................................................... (denumire ofertant), va transmitem alaturat
urmatoarele:
1. Documente de calificare, oferta financiara si oferta tehnica, intr-un exemplar original.
2. Informatii in legatura cu procedura de atribuire a contractului mai sus mentionat:
− numele si prenumele persoanei/persoanelor imputernicite sa semneze documentele pentru
prezenta procedura de atribuire: ..........................................................................
− adresa pentru corespondenta valabila pentru comunicare la prezenta procedura:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
− telefon: ...............................................................................................................................
− e-mail: ……………………………………………………………...........................................................
Data completarii: …………………………………
Operator economic,
………………………………………………………………
(nume si functie persoana autorizata)
………………………………………………………………
(semnatura persoana autorizata)

Formularul nr. 2
OPERATOR ECONOMIC
………………………………………………………………………..
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre: Catre: EMV-UTIL S.R.L., Municipiul Timişoara, România, Str. Amurgului nr. 1, cam 8B, etaj 2,
judeţul Timiş, cod poştal 300278, România.
Subsemnatul(a) ...................................... (nume, prenume), in calitate de ..................................
(reprezentant / imputernicit) al societatii .................................., in urma examinarii anuntului de
participare publicat pe www.beneficiar.fonduri-ue.ro in data de 13.07.2021 cu privire la Contract de
consultanta in domeniul managementului executiei investitiei in cadrul proiectului cu titlul “
Recuperarea materialelor reciclabile din constructii la EMV-UTIL S.R.L..”, cod SMIS 135631, ne
oferim sa prestam serviciile solicitate, pentru suma de ................................. (suma in litere si in cifre,
precum si moneda ofertei), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ......................
(suma in litere si in cifre).
Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ….. zile, respectiv pana
la data de .................. (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata
oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data: .................................

Operator economic,
………………………………………………………………
(nume si functie persoana autorizata)
………………………………………………………………
(semnatura persoana autorizata)

Formularul nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
………………………………………………………………………..
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 15 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si
utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul(a) …………………………………………………………………,
in calitate de OFERTANT
referitor la procedura de achizitie a servicii de consultanta in domeniul managementului executiei
investitiei in cadrul proiectului “ Recuperarea materialelor reciclabile din constructii la EMV-UTIL
S.R.L..”, cod SMIS 135631, declar pe proprie raspunde, sub sanctiunea falsului in declaratii, asa
cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si
completarile ulterioare, ca nu ma incadrez in ipotezele descrise la art. 15 din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute In
obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Subsemnatul(a) ……………………………………… declar ca voi informa imediat EMV-UTIL S.R.L daca
vor interveni modificari in prezenta declaratie.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca EMV-UTIL S.R.L. are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiei,
orice informatii suplimentare.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Persoanele care fac parte din structura actionariatului beneficiarului EMV-UTIL S.R.L si din
comisia de evaluare la procedura de achizitie mai sus mentionata sunt urmatoarele:
1. Iconia Buzan – Reprezentant legal, asociat;
2. Sîrbu Valentin – Evaluator - Director Economic.
Data: ………………………………
Operator economic,
………………………………………………………………
(nume si functie persoana autorizata)
………………………………………………………………
(semnatura persoana autorizata)

Formularul nr. 4
OPERATOR ECONOMIC
………………………………………………………………………..
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti

Subsemnatul(a) …………………………………………… (numele si prenumele), reprezentant imputernicit al
…............................................... (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), cu sediul in
……………………………………………………… (adresa completa, inclusive datele de contact) declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul
anexat, sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.

Nr.
crt.

Datele
de
Denumire/nume
recunoastere ale Specializare
subcontractant
subcontractantilor

Partea/partile
din
contract ce urmeaza a Semnatura
fi executate de catre autorizata
fiecare subcontractant

Se va completa o linie pentru fiecare subcontractant.
Data completarii …..................

Operator economic,
………………………………………………………………
(nume si functie persoana autorizata)
………………………………………………………………
(semnatura persoana autorizata)

Formularul nr. 5
OPERATOR ECONOMIC
………………………………………………………………………..
(denumirea/numele)
ACORD DE SUBCONTRACTARE
Nr. ……. /………………………..………
La contractul nr. ...... / ........................................... incheiat cu Achizitorul (Beneficiarul privat) EMVUTIL S.R.L. privind contractul de prestari servicii de consultanta in domeniul managementului
executiei investitiei proiectului „Recuperarea materialelor reciclabile din constructii la EMV-UTIL
S.R.L..", cod SMIS 135631”,
1. Parti contractante:
Intre
Societatea ..................................................., cu sediul in ...........................................................,
telefon/fax ..............., numar de inmatriculare ..............., cod identificare fiscal ..............., cont
bancar
(trezorerie,
banca)
.......................................................,
reprezentata
prin
........................................ (denumirea conducatorului), functia ..............., denumita in cele ce
urmeaza contractant general,
si
Societatea ............................................................, cu sediul in .......................................................,
telefon/fax ..............., numar de inmatriculare ..............., cod identificare fiscal ..............., cont
bancar
(trezorerie,
banca) .........................................................,. reprezentata
prin
........................................ (denumirea conducatorului), functia ..............., denumita in cele ce
urmeaza subcontractant.
2. Obiectul contractului
Art.1. Serviciile ce fac obiectul prezentului contract sunt: ..................
Art.2. Valoarea serviciilor de la art. 1 este de: ...........................lei fara TVA si este conform ofertei
prezentate de subcontractant.
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:
in termen de ......... zile de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de
subcontractant pentru serviciile prestate, contravaloarea serviciilor prestate in perioada respectiva.
plata serviciilor prestate se va face in limita asigurarii finantarii de catre beneficiarul privat.
Art.4. Durata de prestare a serviciilor ce fac obiectul prezentului este in conformitate cu contractul
principal.

3. Alte dispozitii
Art.5. Pentru nerespectarea termenului de prestare a serviciilor si neincadrarea din vina
subcontractantului in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului
privat, subcontractantul va plati penalitati de ......% pe zi intarziere din valoarea serviciilor
nerealizate la termen.
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art. 3, contractantul general va plati
penalitati de ......% pe zi intarziere la suma datorata.
Art.6. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe
care contractantul le are fata de beneficiarul privat conform contractului de prestari servicii de
consultanta in domeniul managementului executiei investitiei in cadrul proiectului „Recuperarea
materialelor reciclabile din constructii la EMV-UTIL S.R.L..", cod SMIS 135631.
Art.7. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor solutiona pe cale legala.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant)

(subcontractant)

Nota: Prezentul acord de subcontractare constituie un model orientativ si se va completa in functie
de cerintele specifice ale obiectului contractului/contractelor

