
                        
 
                                                                      

Nr. ieșire FONSS : B157/14.09.2020 

 
Invitație depunere oferte pentru achiziție directă 

  

 Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS,  cu sediul în Iași, strada Sf. 
Andrei nr 67,  vă invită să depuneți oferte pentru achiziția directă a unor containere metalice de tip birou, 
dormitor și sanitar,  în cadrul proiectului ”Locuire de urgență și servicii medico-sociale pentru persoanele 
fără adăpost din Mun. Iași, pe durata stării de urgență”, derulat de FONSS în perioada iunie-noiembrie 
2020 și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de 
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. 

 Obiectul achiziției: Containere de tip birou, dormitor și sanitar, precum și servicii de transport și instalare a 
acestora. 

Cod CPV: 44211100-3 Construcţii modulare prefabricate (Rev. 2) 

Cod CPV: 51800000-0  Servicii de instalare de containere de metal  

 Livrarea se va face în Municipiul Iași, la adresa: strada Petru Movilă nr.61, Iași, județul Iași (în proximitatea 
Băii Comunale a Municipiului Iași). Perioada de demarare a livrării bunurilor este de maximum 20 zile 
calendaristice de la data semnării contractului. 

 Bugetul estimativ al contractului:  75.125  lei cu TVA 

 Sursa de finanțare: Programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de 
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. 

 Cantitatea solicitată: 4 containere metalice, realizate conform specificațiilor caietului de sarcini, atașat la 
această invitație. 

 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. 

 Modalitatea de transmitere a ofertei:  

a. Prin e-mail, la adresele: office@fonss.ro și mihaela.olteanu@fonss.ro. Oferta trebuie să includă 
atât propunerea tehnică cât și propunerea financiară exprimată în lei, cu TVA evidențiat distinct. 
Oferta tehnică și financiară va fi însoțită de documentele support menționate în continuare. 

Sau 

b. Prin poștă/curier sau depunere directă, în plic închis, la adresa: FONSS, Strada Sf. Andrei nr.67, Iași, 
județul Iași, cod poștal 700028. 

c. Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc la adresa: FONSS, , Strada Sf. Andrei nr.67, Iași, 
județul Iași, cod poștal 700028, pe data de 5 octombrie la ora 15.00. 

 Criterii de calificare: 

Cerința nr.1: 

Se va prezenta Declarația privind eligibilitatea, în conformitate cu Formularul nr.2 
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În cazul în care ofertantul este reprezentat de către o persoană împuternicită, în cazul persoanelor 
juridice, alta decât cea menționată în certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, se 
solicită împuternicirea (Formularul nr.2) respectivei persoane, care semnează Declarația pe propria 
răspundere privind eligibilitatea, precum și restul documentelor depuse în ofertă. 

Cerința nr.2 

Se va prezenta Declarația pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese, în conformitate 
cu Formularul nr.3. 

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul FONSS sunt următoarele: 

Adrianus Muit Președinte 

Aurora Vatamaniuc Vicepreședinte 

Corina Mighiu Vicepreședinte 

Elena Matache Membru în Consiliul Director 

Mariana Ursan Membru în Consiliul Director 

Diana Chiriacescu Director național 

Cerința nr.3. 

Se va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care sa rezulte obiectul 
de activitate al operatorului economic (ofertantului). Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în 
codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informațiile cuprinse în certificatul constatator 
trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. 

 Propunerea tehnico-financiară va fi elaborată în concordanță cu specificațiile din Caietul de sarcini 
anexat.  

Oferta financiară va include în mod distinct costurile pentru fiecare din cele patru containere, precum 
și costul lucrărilor de instalare/montaj și al transportului. 

La rubricile condiții de livrare și condiții de plată se va menționa : “conform contract”. 

 Termenul limită de depunere a ofertei: 5 octombrie 2020, ora 15.00. 

 Termenul limită pentru solicitarea clarificărilor : 30 septembrie 2020, ora 14.00. 

 Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile 

 Se vor respinge ofertele care : 
o Au fost depuse după data și ora limită de depunere a ofertelor ; 
o Au fost depuse la o altă adresă decât cea stabilită prin prezentul document ; 
o Nu satisfac condițiile caietului de sarcini ; 
o Ofertantul nu acceptă remedierea viciilor de formă ale documentelor și ofertelor prezentate ; 
o Ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate de Achizitor sau explicațiile 

oferite nu sunt concludente ; 
o Ofertantul modifică, prin răspunsurile la clarificări, conținutul propunerii tehnico-financiare, iar 

aceasta nu mai corespunde cerințelor din caietul de sarcini ; 
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o Ofertantul nu acceptă corectarea eventualelor erori aritmetice la propunerea financiară ; 
o Ofertantul nu respectă perioada de valabilitate prevăzută de Achizitor în caietul de sarcini. 

 Forma pe care o va lua angajamentul legal: contract. 

 Condiții de plată: Avans de 40% la maximum 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului, restul de 
plată la maximum 30 zile calendaristice de la emiterea facturii și numai după semnarea de către 
achizitor și furnizor a procesului verbal de recepție a containerelor și lucrărilor (nu mai târziu de 5 zile 
lucrătoare de la semnarea acestuia). 

 Informații suplimentare: Mihaela Olteanu, 0757110243, mihaela.olteanu@fonss.ro  

 Contestațiile se pot depune la adresa office@fonss.ro, în termen de 2 zile calendaristice de la luarea 
la cunoștință despre un act al achizitorului considerat nelegal. Termen de soluționare: 2 zile 
calendaristice de la depunerea contestației. 

Proiectul ”Locuire de urgență și servicii medico-sociale pentru persoanele fără adăpost din Mun. Iași, pe durata 
stării de urgență” este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS și 
finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile. 

 

Întocmit   Aprobat 

Mihaela Olteanu,  Diana Chiriacescu 

Coordonator proiect   Director FONSS 

 

  

  

 

 

Parteneri: 

mailto:mihaela.olteanu@fonss.ro
mailto:office@fonss.ro

