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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Minister sau  orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Educatie

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI SATU MARE

Adresa postala: str. 1 Decembrie 1918 nr.6, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440010, Romania, Punct(e) de contact: VASILE POPA, Tel. +40 
261750200, Email: isjsm@isj.sm.edu.ro, Fax: +40 261768155, Adresa internet (URL): www.isj.sm.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-
licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Invitatie de participare

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
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II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Achizitie servicii organizare eveniment in cadrul Proictului Start-up pe piata muncii prin firma de exercitiu " ID 151841

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

27 - Alte servicii

Locul principal de prestare: Judetul: Satu Mare, Bihor si Bistrita Nasaud

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Se vor achizitiona servicii organizare eveniment in cadrul Proiectului Start-Up pe piata muncii prin firma de exercitiu , ID 151841, servicii 
constand in:pachet complet organizare eveniment lansare proiect, pachet complet organizare eveniment inchidere proiect, pachet complet 
organizare eveniment targ firme de exercitiu. Pachetele complete organizare eveniment sunt  descrise in caietul de sarcini.

79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Contractul de servicii va avea ca obiect:pachet complet organizare eveniment lansare proiect, pachet complet organizare eveniment 
inchidere proiect, pachet complet organizare eveniment targ firme de exercitiu. Pachetele complete organizare eveniment sunt  descrise in 
caietul de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 190,967.74 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
4 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO115 - Satu Mare

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Valoare lei : 3819,35 lei din valoarea extimata a contractului,respectiv de 1909,68 lei in cazul in care se face dovada ca ofertantul este 
IMM.Perioada de valab.a garantiei de participare va trebui sa acopere per.de valab.a ofertei respectiv 90 zile calendaristice de la termenul 
limita de primire  a ofertelor.Formele de constituire care vor fi acceptate potrivit prevederilor art.86 din HG 925/2006 actualizata: numerar la 
caseria autoritatii contractante ; virament bancar în contul autoritatii contractante –ISJ SM -cont bancar RO39TREZ5465005XXX000183  
deschis la Trezoreria Satu Mare, cod fiscal 3896976, cu prezentarea ordinului de plata confirmat de banca ofertantului. Indiferent de forma 
de constituire a garantiei de participare,dovada constituirii se prezinta în original la sediul autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora 
stabilite pentru deschiderea ofertelor.In cazul unei asocieri,Scrisoare de garantie bancara,sau orice alta modalitate de constituire a 
acesteia,va fi emisa de Liderul Asociatiei.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare in cuantumul,forma si 
avand perioada de valabilitate solicitata vor fi respinse. AC are dreptul de a retine garantia de particiapre, ofertantul pierzand astfel suma 
constituita, atunci cand acesta: -isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia, -oferta sa fiind stab. castigatoare, nu constituie gar. 
de buna executie in perioada de valab. a ofertei - oferta sa fiind stab. castigatoare refuza sa semneze contr.de achizitie publica in perioada 
de valabilitate a ofertei.In cazul in care ofertantul este IMM acesta benif. de preved. Legii nr.346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a 
val.gar.de particip.sit.in care aceasta sa depuna doc. prin care dovedeste ca face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are 
caracterului unui IMM si nu se pot aplica prev.art.16, alin.(2) din Legea nr.346/2004.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da
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III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Cuantumul garantia de buna executie a contractului de prestari servicii este de 5% din valoarea de atribuire a contractului fara TVA.

Garantia de buna executie se constituie cf. prevederilor art.90 alin.1 din HG 925/2006 actualizata: -printr-un instrument de garantare emis în 
conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari,care devine anexa la contract.  Garantia trebuie sa fie irevocabiala.-
retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale si finale (caz in care prestatorul are obligatia de a deschide un cont de garantie 
la dsipozitia autoritatii contractante la Trezoria Satu Mare, in care va depune minim 0,5% din val.contr. fara TVA) conf. prev. HGR 
nr.1045/2011. Nota :In cazul ofertantilor din categoria IMM (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prev.in Legea 
nr.346/2004) garantia de buna executie se constituie in proportie de 50% din cunatumul precizat.In cazul in care oferta este depusa de o 
asociere fiecare asociat trebuie sa depuna documentele in original privnd incadrarea in categoria IMM.Autoritatea contractanta are dreptul 
de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,oricând pe parcursul îndeplinirii contractelor,în limita prejudiciului creat,în cazul în 
care contractantul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de 
buna executie la momentul semnarii contractului de prestari servicii cu autoritatea contractanta.

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c)Ordinul nr. 314/12.10.2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta

d)Ordin nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie

e)Legea nr. 279 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

f)www.anrmap.ro
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Descriere: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna,aceste cerinte trebuiesc indeplinite de fiecare membru al 
grupului.Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.In cazul in care 
persoana care semneaza declaratiile /formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului, se depune imputernicire pentru 
persoana care semneaza.



Cerinta nr. 1- Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.180 –Formularul 2-original ;

Cerinta nr.2 –Declaratie privind neincadrarea in preverile art.181din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - formular nr. 3 - 
original Nota : 1)În cazul în care , ofertantul beneficieaza de sustinere conform art. 186 si art. 190 din OUG 34/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte acest formular. 2) daca un grup de operatori economici depun oferta 
comuna , fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului 
de achizitie publica, orice ofertant care în ultimii 5 ani , a fost condamnat prin hotarâre definitiva a unei instante judecatoresti pentru 
participarea la activitati ale unei organizatii criminale , pentru coruptie ,pentru frauda si/sau spalare de bani sau orice ofertant care se afla în 
oricare din situatiile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Cerinta nr. 3 - Certificat de atestare fiscala emis de administratia financiara teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau 
juridice , din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele – original/copie legalizata 
sau copie conformata cu originalul.

Cerinta nr. 4-Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale -Certificat de atestare fiscala emis de autoritatea publica locala din care 
sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele– original/copie legalizata sau copie 
conformata cu originalul. Cerificatul fiscal se va prezenta numai pentru punctul de lucru sau sediul social implicat in derularea contractului.

Nota cu privire la Cerinat nr.4 si 5 : Operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11 alin.4 din HG 
nr.925/2006, astfel vor deveni aplicanile prevederile art.9 alin.3 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011. Operatorii economici care se 
inregistraeza cu debite  la bugetul de stata si/asu cel local si care nu prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor 
aprobate de catre ordanele competente in domeniu, vor fi exclusi din procedura de achiziyitie ( conform prev. art.9 (1) din Ordinul 
bnr.509/2011 emis de presedintele ANRMAP)

Cerinta nr. 5-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 
34/2006-formular nr. 4-original. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea 
si finalizarea procedurii : Saveanu Oltea - asistent manager , Burdea Raul - asistent financiar , Mondici Claudiu - functia de expert 
monitorizare , Sibianu Simona - functia de secretar, Bicsi Ildiko - functia consilier contabilitate Isj Satu Mare ;

Cerinta nr. 6 -Declaratie privind calitatea de participant la procedura – formular nr.5;Daca un grup de operatori economici depune o oferta 
comuna, aceasta cerinta trebuie sa fie indeplinita de fiecare membru al grupului

Cerinta nr. 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010-Se va completa si se va 
prezenta o Declaratie pe propria raspundere prin care sa certifice faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile 
de concurenta – formular nr. 6. Nota : -Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator eliberat de autoritati ale tarii de 
origine (certificate, caziere judiciare,alte documente echivalente)prin care sa dovedeasca ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a 
impozitelor , taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local în conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta -
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul general consolidat sau catre bugetul local vor fi 
respinse -Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art 180 si 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire. -In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit 
operatorul economic , nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 180 si art. 181 din 
OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare se accepta o declaratie pe propria raspundere sau dupa caz o declaratie autentica 
data in fata unui notar , a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profersionale care are competente in acest sens. In 
cazul depunerii unei oferte in asociere , cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare vor fi demonstrate de fiecare asociat.  Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate legalizate ale 
documentelor solicitate mai sus. Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna , acesta cerinta trebuie sa fie indeplinita de 
fiecare membru.

III.2.4) Contracte rezervate

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Cerinta nr. 1- Se va prezenta Certificat constatator (în original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul) valabil la data 
deschiderii ofertei, emis de Oficiul Registrului Comertului, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor care fac obiectul 
prezentei achizitii. Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc înainte de transmiterea 
comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, documentul în original sau copie legalizata

Pentru persoane juridice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta 
documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate în traducere 
autorizata în limba româna.În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta 
documentele mentionate mai sus.

Cerinta nr. 1- Informatii generale. Prezentarea informatiilor generale 
aferente anilor 2012, 2013, 2014.

Se va prezenta Formularul nr.7-original din sectiunea 
Formulare.Pentru persoane juridice straine: documentele 
mentionate vor fi transmise în limba de origine, însotite de o 
traducere legalizata a acestora în limba româna.

În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori 
economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere 
în ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al 
asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare

individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de 
reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii privind Subcontractantii (dupa caz) Declaratie cu privire la intentia de a subcontracta - completare 
formular nr. 11. Daca este cazul, lista cuprinzând 
subcontractantii declarati – completare formular nr. 11, însotita si 
de fotocopii ale

acordurilor de subcontractare

Cerinat nr.2 Prezentarea a cel putin un contract si maxim 2 contracte cu 
obiect de activitate similar.

Pentru fiecare dintre contractele îndeplinite si finalizate, - Se va 
atasa copie a contractelor si a procesului verbal de receptie 
finala sau orice document care dovedeste 
îndeplinirea/finalizarea contractelor respective. Se va completa 
Formularul nr.8

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
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Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru 
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

90 zile

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica va fi întocmita astfel încât sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele aferente Caietului de sarcini. Operatorul 
economic va indica in cadrul ofertei ca la elaborarea acesteia s-a tinut cont de respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de

munca si protectia muncii prevazute in Normele specifice de securitate a muncii în domeniu.Propunerea tehnica se va prezenta astfel incat 
sa se asigure posibilitatea verificarii punct cu punct a corespondentei acesteia cu cerintele prevazute in caietul de sarcini.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara va fi exprimata ferm în lei, conform formular nr. 9 .

Pretul total ofertat va fi exprimat în lei si euro. Data de schimb folosita pentru calcularea echivalentului în euro va fi cursul BNR din data de 
03,09,2015.

Orice oferta cu o perioada de valabilitate mai mica de 90 de zile va fi respinsa.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
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Numarul de exemplare: 1 ORIGINAL SI 1 COPIE

Oferta se va depune la Registratura  Inspectoratului Scolar judetean Satu Mare , str. 1 Decembrie 1918 nr.6 , judetul Satu Mare, în plic 
sigilat si stampilat, pe care se va mentiona: Oferta pentru: Furnizare „Achizitie servicii organizare eveniment in cadrul Proictului Start-up pe 
piata muncii prin firma de exercitiu " ID 151841

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE: ………………………….

Originalul si copia vor fi închise într-un plic sigilat cu o banda adeziva si cu semnatura ofertantului. Pe lânga acestea se va prezenta si un 
plic exterior deschis, capsat de plicul care contine oferta, care va contine:

- Scrisoarea de înaintare,

- Împuternicirea pentru participarea la sedinta de deschidere

- Garantia de participare (copie) - cu mentiunea „originalul se afla in interiorul plicului ”

Ofertantul are obligatia de a completa si atasa la coletul ce contine oferta „Scrisoarea de înaintare” - formular nr. 1

Plicul sigilat va contine in interior 2 plicuri (1 original + 1 copie) + originalul Garantiei de participare. Fiecare plic (original si copie) va contine

în interior cate 3 plicuri sigilate si stampilate cu :

- plicul nr. 1: documente de calificare;

- plicul nr. 2: propunere tehnica;

- plicul nr. 3: propunere financiara.

Plicurile interioare (original si copie) trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi 
deschisa, în cazul în care oferta respectiva este declarata întârziata. Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala/ toner si vor fi 
numerotate, stampilate si semnate pe fiecare pagina de

reprezentantul/ reprezentantii autorizat/autorizati sa angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de institutii/organisme 
oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

NU SE ACCEPTA OFERTE ALTERNATIVE.

Daca plicul exterior nu este marcat conform celor de mai sus autoritatea contractanta nu îsi asuma nicio responsabilitate pentru ratacirea 
ofertei.

NEPREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE SI / SAU FINANCIARE ARE CA EFECT DESCALIFICAREA OFERTANTULUI. – oferta fiind 
considerata inacceptabila



Modificarea si retragerea ofertei: Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin solicitare scrisa adresata autoritatii contractante pâna la 
data si ora deschiderii ofertelor.

Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pâna la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autoritatii 
contractante o cerere de înapoiere a ofertei în vederea modificarii. Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare în legatura cu

posibilitatea ofertantului de a depune noua oferta, modificata, pâna la data si ora limita, stabilita în documentatia de atribuire.

Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decât cea stabilita sau dupa expirarea datei si orei limita pentru depunere este 
considerata întârziata si se returneaza nedeschisa.

 Oferte întârziate. Oferta se considera întârziata daca a fost depusa dupa data si ora limita mentionate in invitatia de participare.

Respingerea ofertei: Oferta poate fi respinsa în cadrul sedintei de deschidere în conformitate cu prevederile art.33, alin. 3 din HG 
nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Deschiderea ofertelor: Sediul Inspectoratului Scolar al Judetului Satu Mare, Municipiul Satu Mare, str.1 Decembrie 1918 , nr.6, judetul Satu 
Mare;

Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: reprezentanti împuterniciti ai ofertantilor. Fiecare persoana care participa la deschiderea 
ofertelor va prezenta delegatia (împuternicirea societatii ofertante), conform formular nr. 18.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
In cazul in care pe primul loc se claseaza mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in 
vederea departajarii ofertelor.

Nota: Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si/sau selectie, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o "Declaratie pe 
propria raspundere" semnata de reprezentantul legal, prin care se confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate 
prin documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul 
concret de indeplinire a restectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau altele asemenea.

In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certficatele/documentele edificatoare care probeaza 
indeplinirea cerintelor de calificare in termen de 3 zile lucratoare de la primirea din partea autoritatii contractante a unei solicitari in acest sens.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: 
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenul de exercitare a cailor de atac este de 5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante 
considerat nelegal...Art256.2- (1) din O:U:G 34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Inspectoratul Scolar al Judetului Satu Mare

Adresa postala: str. 1 Decembrie 1918 nr.6, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440010, Romania, Tel. +40 261750200, Email: isjsm@isj.sm.edu.ro, Fax: 
+40 261768155

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Proiect 
Start-up pe piata muncii prin firma de exercitiu ID 151841

Tipul de finantare: Program / Proiect

Program / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU


