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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

Centrul National de Evaluare si Examinare

Adresa postala: STR GENERAL BERTHELOT, NR 26, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Punct(e) de contact: IANA 
DRUTA, Tel. +40 213144411, Email: iana.druta@rocnee.eu, Fax: +40 213103207

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

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

Achizitie manuale scolare pentru clasa I si a II-a

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

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: str gen. Berthelot, nr 26, sector 1,  Bucuresti

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

Acord cadru cu maximum 6 operatori economici

Durata acordului cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: 30,508,150.00 RON

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Anual., Anuala, cantitatile anuale sunt functie de numarul 
de elevi inscrisi in fiecare an scolar. Cantitatile minime se vor cunoaste dupa derularea acestei proceduri, in conformitate 
cu art.69 din LEN 1/2011 . Cantitatile maxime ale acordului, pentru fiecare lot, sunt specificate in anexa B

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: DA

Cu reluarea competitiei in SEAP:  Da

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

Manualul scolar, elaborat în conformitate cu programa scolara se va prezenta în urmatoarele forme: a) varianta tiparita; b) varianta digitala;

c) varianta on-line. Manualul scolar, în varianta tiparita, este însotit de varianta digitala realizata în conformitate cu specificatiile tehnice

stabilite.Fiecare forma de prezentare a proiectului de manual scolar contine informatii referitoare la modalitatea de utilizare a manualului de

catre elevi.



Manualele pentru clasa I, in fiecare an, se vor achizitiona in numar egal cu numarul de elevi inscrisi. manualele pentru clasa a II-a vor fi

transmisibile si se vor reinnoi in stocuri cuprinse intre (5-15)% din numarul total al elevilor inscrisi.

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (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

Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.1.3)   Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

Tip anunt: Anunt de participare

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
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II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

In conformitate cu OMEN 5559/22.11.2013 si LEN 1/2011, cantitatile minime nu pot fi estimate deoarece cadrele didactice vor alege pentru

procesul de predare-invatare-evaluare, unul dintre manualele aprobate de MEN, iar acestea vor fi aprobate dupa derularea acestei

proceduri de licitatie. Cantitatile maxime sunt functie de numarul elevilor inscrisi, pentru anul I sunt cele de mai jos. Tinind cont ca pentru

clasa I, manualele vor fi noi la fiecare inceput de an scolar iar pentru clasa a II-a manualele se vor refolosi, urmand ca stocul sa fie

completat cu reeditari intr-un procent de 5% in anul II, 12% in anul III si 6% in anul IV, valorile cantiatilor maxime ale acordului cadru sunt

cele de mai jos:



1 Comunicare în limba româna clasa I- 169409 buc/an I, respectiv 678000/acord cadru 



2 Comunicare în limba româna pentru minoritati clasa I - 12790 buc/an I, respectiv 52000/acord cadru 



3 Comunicare în limba materna maghiara clasa I - 10660 buc/an I, respectiv 43000/acord cadru 



4 Comunicare în limba materna germana clasa I - 2002 buc/an I, respectiv 8100/acord cadru 



5 Comunicare în limba materna rromani clasa I - 72 buc/an I, respectiv 300/acord cadru



6 Comunicare în limba materna sârba clasa I - 15 buc/an I, respectiv 100/acord cadru 



7 Comunicare în limba materna slovaca clasa I - 33 buc/an I, respectiv 140/acord cadru 



8 Comunicare în limba materna ucraineana clasa I - 3 buc/an I, respectiv 20/acord cadru 



9 Comunicare în limba materna croata clasa I - 5 buc/an I, respectiv 20/acord cadru 



10 Comunicare în limba româna clasa a II-a - 145322 buc/an I, respectiv 179000/acord cadru



11 Comunicare în limba româna pentru minoritati clasa II - 12005 buc/an I, respectiv 15000/acord cadru 



12 Comunicare în limba materna maghiara clasa a II-a - 10109 buc/an I, respectiv 13000/acord cadru 



13 Comunicare în limba materna germana clasa a II-a - 1691 buc/an I, respectiv 2100/acord cadru 



14 Comunicare în limba materna rromani clasa a II-a - 97 buc/an I, respectiv 120/acord cadru 



15 Comunicare în limba materna sârba clasa a II-a - 9 buc/an I, respectiv 20/acord cadru 



16 Comunicare în limba materna slovaca clasa a II-a - 43 buc/an I, respectiv 60/acord cadru 



17 Comunicare în limba materna ucraineana clasa a II-a - 22 buc/an I, respectiv 30/acord cadru 



18 Comunicare în limba materna italiana clasa a II-a - 34 buc/an I, respectiv 50/acord cadru 



19 Matematica ?i explorarea mediului clasa I - 182199 buc/an I, respectiv 729000/acord cadru 



20 Matematica ?i explorarea mediului clasa a II-a - 157327 buc/an I, respectiv 194000/acord cadru 



21 Limba moderna clasa I - 182199 buc/an I, respectiv 729000/acord cadru 



22 Limba moderna clasa a II-a - 157327 buc/an I, respectiv 194000/acord cadru 



23 Religie clasa I - 182199 buc/an I, respectiv 729000/acord cadru 



24 Religie clasa a II-a - 157327 buc/an I, respectiv 194000/acord cadru

Valoarea estimata fara TVA: 30,508,150.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

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

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Da

Rata de indexare este calculata de catre Institutului National de Statistica – denumit în continuare INS, ca indice al preturilor de consum

pentru postul de cheltuieli Carti scolare pentru perioada cuprinsa între luna în care s-a încheiat contractul de achizitie si luna premergatoare

celei în care se face solicitarea catre INS. Pretul unitar va fi calculat, anual, dupa formula: 



Ps = Pia + (Pia x Ri),



unde: Ps – reprezinta pretul de achizitie al manualului scolar din noul stoc; 



Pia – reprezinta pretul initial de achizitie al manualului; 



Ri – reprezinta rata de indexare, în procente.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

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

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
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III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Garantia de participare se poate constitui fie prin virament bancar, fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate

bancara ori de o societate de asigurari.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor.



Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conf. prev. art.88 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile



ulterioare. 



Echivalenta leu/alta valuta pentru garantia de participare depusa in alta valuta decat lei se va face la cursul BNR valabil la o data calculata



cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.



Cuantumul garantiei de participare este calculata pentru fiecare lot in parte:



lot 1 - 109800 Lei.



lot 2 - 12600 Lei



lot 3 - 10400 Lei



lot 4 - 3.400 Lei



lot 5 - 250 Lei



lot 6 - 80 Lei



lot 7 - 120 Lei



lot 8 - 15 Lei



lot 9 - 15 Lei



lot 10 - 34700 Lei



lot 11 - 3600 Lei



lot 12 - 3100 Lei



lot 13 - 900 Lei



lot 14 - 100 Lei



lot 15 - 15 Lei



lot 16 - 50 Lei



lot 17 - 25 Lei



lot 18 - 40 Lei



lot 19 - 118.000 Lei



lot 20 - 37.700 Lei



lot 21 - 118.000 Lei



lot 22 - 37.700 Lei



lot 23 - 88.900 Lei



lot 24 - 29.900 Lei



In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, aceasta se va constitui in urmatorul cont bancar RO56 TREZ 7015 005X

XX01 0637; Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare în conformitate cu Art. 87. HG 925/2006 actualizata. In

masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din

garantia de participare, in conformitate cu Art. 2781 OUG 34/2006, alin (1).c) cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 5% din valoarea contractului subsecvent atribuit fara TVA. 



Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie: pe toata durata contractului subsecvent.



Se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara, ori de catre o societate de asigurari in

conf. art. 90



alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3)

din H.G. nr. 925/2006 (suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din



pretul contractului).



DTCPMB. Garantia de buna executie se va elibera in conditiile art, 92, alin. (1) din HG nr. 925/2006



In caul constituirii garantiei de buna executie prin virament bancar, aceasta se va constitui in urmatorul cont bancar RO56 TREZ 7015 005X

XX01 0637;
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III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

subventii de la bugetul de stat

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

Formularul nr. 2 - Declaratie privind eligibilitatea – Care va trebui completata in conformitate cu modelul de formular indicat. Încadrarea în

situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 va atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru

atribuirea contractului de achizitie publica



Formularul nr. 3 - Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 – Care va trebui completata in

conformitate cu modelul de formular indicat. Ofertantii sunt instiintati ca in situatia în care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se

afla într-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de

achizitie publica.



• Certificat de atestare fiscala, eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia operatorul

economic are sediul social. Documentele vor trebui sa ateste ca firma ofertanta nu a inregistrat datorii scadente la nivelul lunii anterioara

celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertelor. Certificatele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie cu

mentiunea „conform cu originalul” certificata prin stampila si semnatura reprezentantului legal/imputernicit.



• Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii

administrativ teritoriale de pe raza careia operatorul economic are sediul social. Documentele vor trebui sa ateste ca firma ofertanta nu a

inregistrat datorii scadente la nivelul lunii anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertelor. Certificatele se vor

prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea „conform cu originalul” certificata prin stampila si semnatura reprezentantului

legal/imputernicit.



Operatorii economici persoane fizice/juridice straine au dreptul de a prezenta orice alte documente edificatoare, documente echivalente, prin

care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor/ taxelor/contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate

cu legislatia aplicata in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente

echivalente emise de autoritati competente din tara respective. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr.

34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.



Formular nr. 6 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori

economici, fiecare asociat va prezenta certificatul mentionat.



Formularul nr. 5 - Declaratie privind neîncadrarea în prevederile articolului 69 (1) – Care va trebui completata in conformitate cu modelul de

formular indicat, in scopul evitarii confictului de interese. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare

asociat, inclusiv eventualii subcontractanti si/sau terti sustinatori, vor prezenta acest formular. 



Persoanele cu functie de conducere din cadrul Autoritatii Contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de

atribuire sunt: 



Silviu Cristian Mirescu (Director); Florentina Paraschiv (sef Serv. Economic – contabilitate administrativ); Iana Druta (consilier Achizitii)

Nota:



(1) Toate formularele solicitate pentru aceasta procedura trebuie completate de catre operatorii economici participanti la procedura, in

conformitate cu modelele de formulare din Sectiunea II - Formulare, semnate si stampilate de reprezentantul legal/imputernicit al

operatorului economic si prezentate in original.



(2) Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de traducere autorizata in

limba romana.

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

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) OUG nr. 94/2007 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, 

d) OUG nr. 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice;

e) OUG nr. 76 din 30/06/2010 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006;

f) Legea nr. 278 din 24/12/2010 privind aprobarea O.U.G. nr. 76/2010. 

g) Ordinul nr. 509 din 14/09/2011 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 28/09/2011;

Pentru situatiile neacoperite de prezenta documentatie de atribuire, se aplica orice alte acte normative sau standarde conexe sau 
subsecvente, din legislatia romana sau comunitara.

site-ul www.anrmap.ro.
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• Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la

data limita de depunere a ofertelor. Documentele se vor prezenta in original, copie legalizata sau in copie cu mentiunea „conform cu

originalul” certificata prin stampila si semnatura reprezentantului legal/imputernicit. Ofertantul desemnat castigator va trebui sa prezinte in

original Certificatul constatator inainte de data semnarii contractului. 



In cazul persoanelor fizice/juridice straine: 



• Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile

din tara in care ofertantul/ candidatul este stabilit. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006

aprobata cu toate modificarile si completarile ulterioare.



Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de traducere autorizata in

limba romana.

Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani (2011, 2012 si 2013) trebuie sa fie,

pentru fiecare lot ofertat, de minim:



lot1 - 11.000.000



lot2 - 1.200.000



lot3 - 1.000.000



lot4 - 350.000



lot5 - 25.000



lot6 - 9.000



lot7 - 12.000



lot8 - 2.000



lo79 - 2.000



lot10 - 3.500.000



lot11 - 400.000



lot12 - 350.000



lot13 - 90.000



lot14 - 10.000



lot15 - 2.000



lot16 - 5.000



lot17 - 3.000



lot18 - 5.000



lot19 - 12.000.000



lot20 - 4.000.000



lot21 - 12.000.000



lot22 - 4.000.000



lot23 - 9.000.000



lot24 - 3.000.000



In cazul ofertantilor care depun oferte pentru mai multe loturi se va

considera cifra de afaceri minima ca fiind suma corespunzatoare loturilor

ofertate

1. Formularul nr. 7 - Informatii generale din Sectiunea II, 



FORMULARE, in original, semnata si stampilata de 



reprezentantul legal/imputernicit al operatorului economic



Valorile vor fi exprimate în lei si euro, la cursul lei/euro mediu 



comunicat de BNR, pentru anul respectiv:



Se vor mentiona valorile atât în Lei cât si în Euro. Echivalenta

Lei/Euro se va realiza la cursul mediu anual Lei/Euro afisat de

Banca Nationala a României (BNR).



Anul 2011 1 Euro = 4,2379 Lei



Anul 2012 1 Euro = 4,4573 Lei



Anul 2013 1 Euro = 4,4186 Lei



Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede

decat Euro in Lei,vor utiliza ratele de schimb medii anuale

stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii 2011,

2012 si 2013, dupa caz.



. Ofertantii vor prezenta situatiile financiare anuale (bilant 



contabil, contul de profit si pierdere) pentru anii 2011, 2012 si

2013, dupa caz, inregistrate si vizate de autoritatile 



competente si/sau alte documente emise de autoritatile legale 



competente, in copie cu mentiunea „conform cu originalul”. 



In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori

economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate 



mai sus, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod

cumulativ.

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

Lista principalelor furnizari carte in ultimii 3 ani Formularul 8, in original, semnat si stampilat de reprezentantul 



legal/imputernicit al operatorului economic

Pentru fiecare contract similar se va prezenta fisa de experienta similara Formularul 9, in original, semnat si stampilat de reprezentantul 



legal/imputernicit al operatorului economic

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

Modalitatea de indeplinire
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III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

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

Nu

Coordonator dezvoltare continut



- studii superioare 



- 3 ani experienta în învatamânt preuniversitar



- implicare intr-un proiect/contract cu obiect similar obiectului contractului 
(indiferent de pozitia detinuta).

- In original:Formularul 12; Formularul 12a - daca ofertantul nu 



are angajata astfel de persoana 



In copie cu mentiunea "conform cu originalul": 



diplome;certificate;experienta similara se va demonstra prin 



prezentarea de acte doveditoare in conformitate cu Ordinul 



ANRMAP 509/2011.

Dezvoltator continut educational– 2 persoane



- studii superioare 



- experienta ca dezvoltator continut educational pt min 1 contract de

implementare în domeniul educatiei, care au inclus o componenta de

dezvoltare de continut digital interactiv

In original:Formularul 12; Formularul 12a - daca ofertantul nu are 



angajata astfel de persoana 



In copie cu mentiunea "conform cu originalul": 



diplome;certificate;experienta similara se va demonstra prin 



prezentarea de acte doveditoare in conformitate cu Ordinul 



ANRMAP 509/2011.

Redactor de carte - 2 persoane



- studii superioare 



- 3 ani experienta 



cu experienta în editarea lucrarilor în domeniul educatiei, stiintele educatiei 
desemnat în cadrul contractului –

- In original:Formularul 12; Formularul 12a - daca ofertantul nu 



are angajata astfel de persoana 



In copie cu mentiunea "conform cu originalul": 



diplome;certificate;experienta similara se va demonstra prin 



prezentarea de acte doveditoare in conformitate cu Ordinul 



ANRMAP 509/2011.

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa

prezinte cel putin un contract sau un numar maxim de 2 contracte prin care

sa demonstreze ca a prestat in ultimii trei ani urmatoarele activitati:



a)dezvoltare continut educational multimedia interactiv, 



b)realizarea de carti educative tiparite si cu suport digital

Documente suport in conformitate cu recomadarile si ordinul 



ANRMAP 509/2011: document/contract sau informatii relevante 



din contract/proces-verbal de receptie sau a unui numar maxim 



de documente/ contracte sau informatii relevante din contracte/ 



procese-verbale de receptie care sa confirme prestarea 



serviciilor solicitate, care vor contine date referitoare la: 



1.Beneficiarul contractului; 2.Tipul activitatilor prestate/ bunurilor 



livrate; 3.Perioada in care s-a realizat contractul. 



Documentele se vor prezenta in copie cu mentiunea „conform cu 



originalul”. 



Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi 



prezentate in limba in care au fost emise, insotite de traducere 



autorizata in limba romana.

Informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale 
personalului de conducere din cadrul organizatiei ofertantului in ultimii 3 ani.

Formularul 10, in original, semnat si stampilat de reprezentantul 



legal/imputernicit al operatorului economic

Lista cu personalul propus pentru realizarea manualelor scolare Formularul 11, in original, semnat si stampilat de reprezentantul 



legal/imputernicit al operatorului economic

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

Certificarea sistemului calitatii Documente emise de organisme acreditate, care confirma

certificarea sistemului calitatii. Ofertantul va prezenta documente

care sa ateste conformitatea cu standardele si normele de

calitate impuse de Comunitatea Europeana (cel putin ISO 9001

sau alt document echivalent) - copie legalizata sau copie

conform cu originalul.

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

Modalitatea de indeplinire
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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

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

2 Corectitudinea 
continutului stiintific

10.00% 10.00

Descriere: continutul stiintific perzentat trebuie sa respecte recomandarile programei scolare

Algoritm de calcul: Algoritm de calcul: Pfinanciar (n) este punctajul financiar



al ofertei (n) si se calculeaza cu formula a) Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertate (valoarea in lei, fara TVA) se

acorda 50 de puncte; b) Pentru alt pret decat cel prevazut la litera a) se acorda punctaj astfel: Pfinanciar (n) = Pmin / Pfin



(n) x 50 puncte unde: Pmin este cel mai mic pret (valoarea in lei, fara TVA) din ofertele prezentate; Pfin (n) pretul ofertei

pentru care se face evaluarea (valoarea in lei, fara TVA)

1 Pretul ofertei 50.00% 50.00

Descriere: Componenta financiara

Algoritm de calcul: acest criteriu are urmatorii indicatori:



1. Corectitudinea stiin?ifica a informa?iei oferite explicit prin text/imagine/elemente multimedia.



2. Relevan?a informa?iei oferite prin text/imagine/elemente multimedia, raportata la programa ?colara.



3. Corectitudinea ?tiin?ifica a itemilor de evaluare/autoevaluare.



cu maxim 10 puncte pentru fiecare indicator



punctajul se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a punctajelor obtinute pentru fiecare dintre cei

3 indicatori corelati criteriului, astfel: 



Punctaj criteriu = (Punctaj indicator 1+Punctaj indicator 2+Punctaj indicator 3)/3

• Fiecare dintre indicatorii corela?i criteriilor de notare au fost elabora?i pe trei niveluri de performan?a, corespunzator

punctajelor 5, 7 si 9 din 10 puncte posibile.



- se acorda 6 puncte atunci când proiectul de manual scolar depaseste indicatorul pentru 5 puncte, dar nu atinge 
standardele

corespunzatoare pentru 7 puncte. În mod similar se acorda 8 puncte.



- se acorda 10 puncte atunci când standardul pentru 9 puncte este depasit.



- În situa?ia în care standardul minimal (pentru 5 puncte) este par?ial îndeplinit (50%), se vor acorda 3 puncte, iar daca

standardul minimal nu este îndeplinit (cel pu?in 50%), se va acorda 1 punct.



Detalierea descriptorilor de performanta se regasesc in anexa 1 a caietului de sarcini

3 Abordarea didactica a 
continutului învatarii

10.00% 10.00

Descriere: asigurarea caracterului aplicativ al metodelor didactice abordate si utilizarea achizitiilor în diferite contexte

Criterii Proportional Pondere Punctaj maxim Intra in reofertare

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
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Descriere: eficientizarea învatarii prin organizare optima în scopul formararii/dezvoltarii si valorificarea competentelor

Algoritm de calcul: Acest criteriu cuprinde urmatorii indicatori: 



1. Structurarea con?inutului proiectului de manual scolar pentru eficientizarea înva?arii.



2. Formarea/dezvoltarea si valorificarea competen?elor din programa ?colara.



3. Utilizarea metodelor/tehnicilor/ strategiilor activ-participative.



cu maxim 10 puncte pentru fiecare indicator 



punctajul se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a punctajelor obtinute pentru fiecare dintre cei

3 indicatori corelati criteriului, astfel: 



Punctaj criteriu = (Punctaj indicator 1+Punctaj indicator 2+Punctaj indicator 3)/3



• Fiecare dintre indicatorii corela?i criteriilor de notare au fost elabora?i pe trei niveluri de performan?a, corespunzator

punctajelor 5, 7 si 9 din 10 puncte posibile.



- se acorda 6 puncte atunci când proiectul de manual scolar depaseste indicatorul pentru 5 puncte, dar nu atinge 
standardele

corespunzatoare pentru 7 puncte. În mod similar se acorda 8 puncte.



- se acorda 10 puncte atunci când standardul pentru 9 puncte este depasit.



- În situa?ia în care standardul minimal (pentru 5 puncte) este par?ial îndeplinit (50%), se vor acorda 3 puncte, iar daca

standardul minimal nu este îndeplinit (cel pu?in 50%), se va acorda 1 punct.



Detalierea descriptorilor de performanta se regasesc in anexa 1 a caietului de sarcini

Algoritm de calcul: Acest criteriu cuprinde urmatorii indicatori:



1. Coeren?a logica a prezentarii con?inutului disciplinei.



2. Adecvarea activita?ilor practice si a exemplelor la formarea/dezvoltarea competen?elor din programa scolara.



3. Adecvarea prezentarii con?inutului stiin?ific si a mesajului elementelor multimedia la nivelul de vârsta/de dezvoltare a

elevilor si la specificul disciplinei.



cu maxim 10 puncte pentru fiecare indicator 



punctajul se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a punctajelor obtinute pentru fiecare dintre cei

3 indicatori corelati criteriului, astfel: 



Punctaj criteriu = (Punctaj indicator 1+Punctaj indicator 2+Punctaj indicator 3)/3



• Fiecare dintre indicatorii corela?i criteriilor de notare au fost elabora?i pe trei niveluri de performan?a, corespunzator

punctajelor 5, 7 si 9 din 10 puncte posibile.



- se acorda 6 puncte atunci când proiectul de manual scolar depaseste indicatorul pentru 5 puncte, dar nu atinge 
standardele

corespunzatoare pentru 7 puncte. În mod similar se acorda 8 puncte.



- se acorda 10 puncte atunci când standardul pentru 9 puncte este depasit.



- În situa?ia în care standardul minimal (pentru 5 puncte) este par?ial îndeplinit (50%), se vor acorda 3 puncte, iar daca

standardul minimal nu este îndeplinit (cel pu?in 50%), se va acorda 1 punct.



Detalierea descriptorilor de performanta se regasesc in anexa 1 a caietului de sarcini

4 Organizarea continutului 
proiectului de manual 
scolar în vederea 
formarii/dezvoltarii de 
competente în 
conformitate cu programa 
scolara

10.00% 10.00

5 Contributia la optimizarea 
procesului de 
predareînvatare- evaluare

5.00% 5.00

Descriere: echilibrarea continutului disciplinei/modulului de pregatire cu itemii/testele de evaluare
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Descriere: aspectul atractiv si adecvat nivelului de vârsta/de dezvoltare a elevilor si specificului disciplinei/modulului de 
pregatire

6 Calitatea si accesibilitatea 
limbajului

5.00% 5.00

Algoritm de calcul: Acest criteriu cuprinde urmatorii indicatori:



1. Ponderea temelor recapitulative/de sinteza.



2. Echilibrarea con?inutului disciplinei cu itemii/testele de evaluare si asigurarea caracterului aplicativ al metodelor

complementare de evaluare.



3. Gradul de valorificare a achizi?iilor anterioare ?i noi, în diferite contexte.



cu maxim 10 puncte pentru fiecare indicator 



punctajul se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a punctajelor obtinute pentru fiecare dintre cei

3 indicatori corelati criteriului, astfel: 



Punctaj criteriu = (Punctaj indicator 1+Punctaj indicator 2+Punctaj indicator 3)/3



• Fiecare dintre indicatorii corela?i criteriilor de notare au fost elabora?i pe trei niveluri de performan?a, corespunzator

punctajelor 5, 7 si 9 din 10 puncte posibile.



- se acorda 6 puncte atunci când proiectul de manual scolar depaseste indicatorul pentru 5 puncte, dar nu atinge 
standardele

corespunzatoare pentru 7 puncte. În mod similar se acorda 8 puncte.



- se acorda 10 puncte atunci când standardul pentru 9 puncte este depasit.



- În situa?ia în care standardul minimal (pentru 5 puncte) este par?ial îndeplinit (50%), se vor acorda 3 puncte, iar daca

standardul minimal nu este îndeplinit (cel pu?in 50%), se va acorda 1 punct.



Detalierea descriptorilor de performanta se regasesc in anexa 1 a caietului de sarcini

Descriere: respectarea normelor de exprimare academica/de referinta în vederea formarii competentelor de comunicare, de 
dezvoltare a limbajului de specialitate în contexte noi

7 Calitatea tehnoredactarii 
si facilitatea utilizarii 
variantei digitale a 
proiectului de manual 
scolar

5.00% 5.00

Algoritm de calcul: acest criteriu are urmatorii indicatori: 



1. Corectitudinea si coeren?a lingvistica, respectarea normelor de exprimare academica/de referin?a în vederea formarii

competen?elor de comunicare, de dezvoltare a limbajului de specialitate în contexte noi.



2. Utilizarea adecvata a informa?iilor/ termenilor/ conceptelor în con?inuturi.



3. Relevan?a titlurilor/subtitlurilor în cadrul proiectului de manual ?colar.



cu maxim 10 puncte pentru fiecare indicator 



punctajul se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a punctajelor obtinute pentru fiecare dintre cei

3 indicatori corelati criteriului, astfel: Punctaj criteriu = (Punctaj indicator 1+Punctaj indicator 2+Punctaj indicator 3)/3 



• Fiecare dintre indicatorii corela?i criteriilor de notare au fost elabora?i pe trei niveluri de performan?a, corespunzator

punctajelor 5, 7 si 9 din 10 puncte posibile.



- se acorda 6 puncte atunci când proiectul de manual scolar depaseste indicatorul pentru 5 puncte, dar nu atinge 
standardele

corespunzatoare pentru 7 puncte. În mod similar se acorda 8 puncte.



- se acorda 10 puncte atunci când standardul pentru 9 puncte este depasit.



- În situa?ia în care standardul minimal (pentru 5 puncte) este par?ial îndeplinit (50%), se vor acorda 3 puncte, iar daca

standardul minimal nu este îndeplinit (cel pu?in 50%), se va acorda 1 punct.



Detalierea descriptorilor de performanta se regasesc in anexa 1 a caietului de sarcini
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Descriere: conceptie unitara, care sa stimuleze dezvoltarea de valori si atitudini în contexte fire?ti, sincretice, adaptate 
vârstei

Algoritm de calcul: Algoritm de calcul: acest criteriu are urmatorii indicatori:



1. Elaborarea proiectului de manual scolar într-o concep?ie unitara, care sa stimuleze dezvoltarea de valori si atitudini în

contexte fire?ti, sincretice, adaptate vârstei.



2. Men?ionarea competen?elor si a finalita?ilor practice grupate pe domenii/teme, precum ?i prezen?a cuprinsului.



3. Forma de prezentare a textului, a imaginilor ?i a elementelor multimedia.



cu maxim 10 puncte pentru fiecare indicator 



punctajul se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a punctajelor obtinute pentru fiecare dintre cei

3 indicatori corelati criteriului, astfel: 



Punctaj criteriu = (Punctaj indicator 1+Punctaj indicator 2+Punctaj indicator 3)/3 • 



Fiecare dintre indicatorii corela?i criteriilor de notare au fost elabora?i pe trei niveluri de performan?a, corespunzator

punctajelor 5, 7 si 9 din 10 puncte posibile.



- se acorda 6 puncte atunci când proiectul de manual scolar depaseste indicatorul pentru 5 puncte, dar nu atinge 
standardele

corespunzatoare pentru 7 puncte. În mod similar se acorda 8 puncte.



- se acorda 10 puncte atunci când standardul pentru 9 puncte este depasit.



- În situa?ia în care standardul minimal (pentru 5 puncte) este par?ial îndeplinit (50%), se vor acorda 3 puncte, iar daca

standardul minimal nu este îndeplinit (cel pu?in 50%), se va acorda 1 punct.



Detalierea descriptorilor de performanta se regasesc in anexa 1 a caietului de sarcini

Algoritm de calcul: acest criteriu are urmatorii indicatori: 



1. Calitatea tehnoredactarii ?i aspectele estetice ale proiectului de manual ?colar.



2. Calitatea tehnica a elementelor multimedia.



3. Aspectul atractiv si adecvat nivelului de vârsta/de dezvoltare al elevilor si specificului disciplinei.



cu maxim 10 puncte pentru fiecare indicator 



punctajul se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a punctajelor obtinute pentru fiecare dintre cei

3 indicatori corelati criteriului, astfel: 



Punctaj criteriu = (Punctaj indicator 1+Punctaj indicator 2+Punctaj indicator 3)/3



• Fiecare dintre indicatorii corela?i criteriilor de notare au fost elabora?i pe trei niveluri de performan?a, corespunzator

punctajelor 5, 7 si 9 din 10 puncte posibile.



- se acorda 6 puncte atunci când proiectul de manual scolar depaseste indicatorul pentru 5 puncte, dar nu atinge 
standardele

corespunzatoare pentru 7 puncte. În mod similar se acorda 8 puncte.



- se acorda 10 puncte atunci când standardul pentru 9 puncte este depasit.



- În situa?ia în care standardul minimal (pentru 5 puncte) este par?ial îndeplinit (50%), se vor acorda 3 puncte, iar daca

standardul minimal nu este îndeplinit (cel pu?in 50%), se va acorda 1 punct.



Detalierea descriptorilor de performanta se regasesc in anexa 1 a caietului de sarcini

8 Stilul, unitatea proiectului 
de manual scolar ?i 
calitatea pedagogica a 
activitatilor multimedia de 
învatare interactiva

5.00% 5.00

) Intra in licitatie electronica / reofertare (( ) Direct proportional  ( ) Invers proportional

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.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

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

Punctaj maxim: 50.00

Ponderea componentei tehnice: 50.00%
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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

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica (proiectul de manual scolar): va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele Caietului de

sarcini. Propunerea tehnica



trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor / obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini.



Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa contina un comentariu, articol cu articol al specificatiilor tehnice continute in



caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective. Se va raspunde punct cu punct



la fiecare din cerintele caietului de sarcini. 



Propunerea tehnica va contine un grafic de indeplinire a contractului.



Nerespectarea cerintelor din caietul de sarcini si absenta in cadrul continutului propunerii tehnice a aspectelor mentionate in acesta va



atrage incadrarea ofertei ca fiind neconforma.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Se va completa si prezenta de catre operatorii economici participanti la procedura formularul de oferta, in conformitate cu Formularul nr. 15 -



Formular de oferta din Sectiunea II, FORMULARE, in original semnat si stampilat de reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului.



Se va completa si prezenta de catre operatorii economici participanti la procedura Formularul nr. 16 – Centralizator de preturi din Sectiunea



II, FORMULARE, in original semnat si stampilat de reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului.



Oferta financiara va cuprinde preturi finale care includ toate cheltuielile legate de executia contractului:



a) transport



b) depozitare, incarcare, descarcare, manipulare



c) alte taxe ocazionate de livrare sau furnizare



d) tiparire, configurarea si verificarea functionarii aplicatiilor multimedia din varianta digitala



Atribuirea se va face unui numar maxim de 6 operatori economici / asociere de operatori economici, oferta financiara fiind analizata si

evaluata pentru fiecare manual in parte (lot).



Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea acordului cadru. 



Propunerea financiara se va intocmi tinand cont de: pretul unitar inmultit cu cantitatea maxima a acordului cadru 



Cantitatitile maxime estimate ale acordului cadru sunt:



lot 1 - 678000



lot 2 - 52000



lot 3 - 43000



lot 4 - 8100



lot 5 - 300



lot 6 - 100



lot 7 - 140



lot 8 - 20



lot 9 - 20



lot 10 - 179000



lot 11 - 15000



lot 12 - 13000



lot 13 -2100



lot 14 - 120



lot 15 - 20



lot 16 - 60



lot 17 - 30
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lot 18 - 50



lot 19 - 729000



lot 20 - 194000



lot 21 - 729000



lot 22 - 194000



lot 23 - 729000



lot 24 - 194000



iar preturile unitare estimate, pentru fiecare lot sunt:



lot 1 - 8,1



lot 2 - 12,15



lot 3 - 12,15



lot 4 - 21,5



lot 5 - 43



lot 6 - 43



lot 7 - 43



lot 8 - 43



lot 9 - 43



lot 10 - 9,72



lot 11 - 12,15



lot 12 - 12,15



lot 13 - 21,5



lot 14 - 43



lot 15 - 43



lot 16 - 43



lot 17 - 43



lot 18 - 43



lot 19 - 8,1



lot 20 - 9,72



lot 21 - 8,1



lot 22 - 9,72



lot 23 - 6,1



lot 24 - 7,72

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
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Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa si in termenul indicate in prezenta documentatie de



atribuire. 



In cazul in care oferta este depusa personal la sediul autoritatii contractante atunci aceasta va fi insotita de urmatoarele documente:



Scrisoarea de inaintare, in conformitate cu Formularul nr. 1 - Scrisoare de inaintare , in original semnat si stampilat de reprezentantul



legal/imputernicit al operatorului economic.



Imputernicire pentru depunerea ofertei si participarea la sedinta de deschidere, in original semnata si stampilata de reprezentantul



legal/imputernicit al ofertantului, impreuna cu o copie a Cartii de Identitate a persoanei care reprezinta ofertantul. 



Dovada constituirii Garantiei de participare in original. 



Documentele de mai sus NU se vor introduce in colet decat daca oferta este transmisa prin posta, caz in care Garantia de participare si



Scrisoarea de inaintare vor fi incluse in colet intr-un plic distinct de plicurile care contin documentele de calificare, oferta tehnica si oferta



financiara, cu inscrisul DOCUMENTE DE INAINTARE.



Se vor depune 2 exemplare ale ofertei: 1 ORIGINAL si 1 COPIE. 



In cazul unei neconcordante intre original si copie va prevala originalul. 



Documentatia trebuie sa fie in totalitate tiparita cu cerneala neradiabila. Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte



sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa semneze oferta. 



In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficial abilitate in acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate



conform prevederilor legale. 



Modul de prezentare



Ofertantii au obligatia de a anexa un Opis al documentelor prezentate.



Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara se vor introduce in plicuri distincte, sigilate si marcate



corespunzator, astfel: 



1. DOCUMENTE DE CALIFICARE - ORIGINAL 



2. PROPUNERE TEHNICA - ORIGINAL 



3. PROPUNERE FINANCIARA - ORIGINAL 



Acestea se vor introduce intr-un plic marcat cu inscriptia: ORIGINAL. 



4. DOCUMENTE DE CALIFICARE - COPIE 



5. PROPUNERE TEHNICA - COPIE 



6. PROPUNERE FINANCIARA - COPIE 



Acestea se vor introduce intr-un plic marcat cu inscriptia: COPIE. 



Plicurile ORIGINAL si COPIE vor fi inscriptionate cu denumirea si adresa ofertantului pentru a putea fi returnate nedeschise in cazul in care



sunt depuse dupa termenul limita, sunt depuse la alta adresa sau nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare in original.



Plicurile ORIGINAL si COPIE se vor introduce intr-un colet exterior pe care se va mentiona: 



- numele si adresa autoritatii contractante 



- numele achizitiei si codul de referinta al procedurii, conform SEAP 



- Textul „A nu se deschide inainte de zz/ll/aaaa, ora ........:......”, conform datelor mentionate in anunt. 



Ofertele care vor fi transmise prin posta vor fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.



Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza



nedeschisa. 



Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

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
Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei: Ptotal = Pfinanciar x 50% + Ptehnicx, unde Ptotal este Punctajul

total, Pfinanciar este punctajul financiar, Ptehnic este punctajul tehnic.Punctajul financiar - Pfinanciar, se acorda astfel: Pfinanciar (n) este

punctajul financiar al ofertei (n) si se calculeaza cu formula: a) Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertate (valoarea in lei, fara TVA) se

acorda 50 de puncte; b) Pentru alt pret decat cel prevazut la litera a) se calculeaza astfel: Pfinanciar (n) = Pmin / Pfin(n) x 50 puncte unde:



Pmin este cel mai mic pret (valoarea in lei, fara TVA) din ofertele prezentate. Pfin (n) pretul ofertei pentru care se face evaluarea (valoarea in

lei, fara TVA). 



• Pentru fiecare criteriu în parte, punctajul se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a punctajelor obtinute pentru

fiecare dintre cei 3 indicatori corelati criteriului, astfel: 



Punctaj criteriu = (punctaj indicator1+punctaj indicator2+punctaj indicator3)/3



Punctajul maxim pentru fiecare criteriu este de 10 puncte.



• Pentru criteriile tehnice de calitate, punctajul se calculeaza , cu doua zecimale, fara rotunjire, astfel încât sa fie acordata o pondere dubla

criteriilor „I. Corectitudinea continutului stiintific”, „II. Abordarea didactica a continutului învatarii” si „III. Organizarea continutului proiectului de

manual ?colar în vederea formarii/dezvoltarii de competente în conformitate cu programa scolara”, conform urmatoarei formule:



punctaj pentru criteriile tehnice de calitate = PCI+PCII+PCIII+(PCIV+PCV+PCVI+PCVII)2



Punctajul pentru criteriile tehnice de calitate poate fi de maximum 50 de puncte.



PunctajCriteriuTehnic1 (PCI), PunctajCriteriuTehnic2(PCII), PunctajCriteriuTehnic3(PCIII),PunctajCriteriuTehnic4(PCIV),

PunctajCriteriuTehnic5(PCV), PunctajCriteriuTehnic6(PCVI), PunctajCriteriuTehnic7(PCVII) reprezinta punctajele



obtinute de criteriile tehnice conform algoritmului de acordare a punctajului precizat pentru fiecare criteriu tehnic in parte.



Ofertele castigatoare sunt, ]n ordine, ofertele cu cel mai mare punctaj total (Ptotal)(in limita numarului de operatori selectati pentru incheierea

acordului cadru). In cazul in ofertelor cu acelasi punctaj total Ptotal, oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic va fi oferta cu

cel mai mare punctaj tehnic (Ptehnic).



In cazul in care unul sau mai multi ofertanti prezinta oferte identice, se va solicita respectivilor ofertanti, avand aceeasi oferta financiara, o



noua propunere financiara in plic inchis, in scopul departajarii acestora. Daca dupa reofertare, noua propunere financiara coiincide cu

propunerea financiara a unui ofertant de pe o pozitie superioara (din cei 6 operatori selectati) procedura de reofertare se va relua.



Contractul va fi atribuit ofertantului care va oferta cel mai mic pret, dupa reevaluarea noilor propuneri financiare transmise in plic inchis. 



Nota: Pentru departajarea a doua sau mai multe oferte care intrunesc acelasi punctaj maxim, oferta tehnica nu va face obiectul analizei sau



reofertarii.



Nota:(1)pt.sectiunea III.2.3.a):Doc emise in alta limba decat limba romana vor fi prez. in limba in care au fost emise, cu traducere autoriz in

limba romana.(2)pt. sect III.2.2 si III.2.3.a):in conf cu art.186 si190 din OUG34/2006,ofert poate fi sustinut pt. indepl unui contract si de un tert

sust,prin prez doc ment.(3) pt.sect III.2.3.a):Un expert poate fi nom ptr. o sing poz in cadrul of.,iar atunci cand un grup de operatori economici

depun oferta comuna,capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin resursele grupului.

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

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

Centrul National de Evaluare si Examinare

Adresa postala: str. general Berthelot, nr. 26, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Tel. +40 213144411, Email: 
office@rocnee.eu, Fax: +40 213103207, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Tel. +40 213144411, Email: office@rocnee.eu, Fax: +40 
213103207

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

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

Anexa B
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INFORMATII PRIVIND LOTURILE

LOT NR. 1 DENUMIRE: Comunicare în limba româna clasa I

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Comunicare ]n limba romana clasa I - 169409 exemplare in anul I, aprox  678000/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 5,491,800.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Comunicare în limba româna clasa I, pretul unui exemplar este estimat la 8,10 lei Valoarea garantiei de participare: 
109800.00 RON

LOT NR. 10 DENUMIRE: Comunicare în limba romana clasa a II-a

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Comunicare în limba romana clasa a II-a - 145322/anulI, aprox  179000/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 1,739,880.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Comunicare în limba romana clasa a II-a, pretul unui exemplar este estimat la 9,72 lei Valoarea garantiei de 
participare: 34700.00 RON

LOT NR. 11 DENUMIRE: Comunicare în limba româna pentru minoritati clasa II

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Comunicare în limba româna pentru minoritati clasa II - 12005/anulI, aprox  15000/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 182,250.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Comunicare în limba româna pentru minoritati clasa II, pretul unui exemplar este estimat la 12,15 lei Valoarea garantiei 
de participare: 3600.00 RON
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LOT NR. 14 DENUMIRE: Comunicare în limba materna rromani clasa a II-a

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Comunicare în limba materna rromani clasa a II-a - 97/anulI, aprox 120/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 5,160.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Comunicare în limba materna rromani clasa a II-a, pretul unui exemplar este estimat la 43,00 lei Valoarea garantiei de 
participare: 100.00 RON

LOT NR. 12 DENUMIRE: Comunicare în limba materna maghiara clasa a II-a

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Comunicare în limba materna maghiara clasa a II-a - 10109/anulI, aprox  13000/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 157,950.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Comunicare în limba materna maghiara clasa a II-a, pretul unui exemplar este estimat la 12,15 lei Valoarea garantiei 
de participare: 3100.00 RON

LOT NR. 13 DENUMIRE: Comunicare în limba materna germana clasa a II-a

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Comunicare în limba materna germana clasa a II-a - 1691/anulI, aprox 2100/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 45,150.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Comunicare în limba materna germana clasa a II-a, pretul unui exemplar este estimat la 21,50 lei Valoarea garantiei de 
participare: 900.00 RON
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LOT NR. 17 DENUMIRE: Comunicare în limba materna ucraineana clasa a II-a

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Comunicare în limba materna ucraineana clasa a II-a - 22/anulI, aprox 30/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 1,290.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Comunicare în limba materna ucraineana clasa a II-a, pretul unui exemplar este estimat la 43,00 lei Valoarea garantiei 
de participare: 25.00 RON

LOT NR. 15 DENUMIRE: Comunicare în limba materna sarba clasa a II-a

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Comunicare în limba materna sarba clasa a II-a - 9/anulI, aprox 120/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 860.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Comunicare în limba materna sarba clasa a II-a, pretul unui exemplar este estimat la 43,00 lei Valoarea garantiei de 
participare: 15.00 RON

LOT NR. 16 DENUMIRE: Comunicare în limba materna slovaca clasa a II-a

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Comunicare în limba materna slovaca clasa a II-aa - 43/anulI, aprox 60/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 2,580.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Comunicare în limba materna slovaca clasa a II-a, pretul unui exemplar este estimat la 43,00 lei Valoarea garantiei de 
participare: 50.00 RON
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LOT NR. 2 DENUMIRE: Comunicare în limba româna pentru minoritati clasa I

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Comunicare în limba româna pentru minoritati clasa I - 12790/anulI, aprox  52000/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 631,800.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Comunicare în limba româna pentru minoritati clasa I, pretul unui exemplar este estimat la 12,15 lei Valoarea garantiei 
de participare: 12600.00 RON

LOT NR. 18 DENUMIRE: Comunicare în limba materna italiana clasa a II-a

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Comunicare în limba materna italiana clasa a II-a - 34/anulI, aprox 50/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 2,150.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Comunicare în limba materna italiana clasa a II-a, pretul unui exemplar este estimat la 43,00 lei Valoarea garantiei de 
participare: 40.00 RON

LOT NR. 19 DENUMIRE: Matematica si explorarea mediului clasa I

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Matematica si explorarea mediului clasa I - 182199/anulI, aprox 729000/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 5,904,900.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Matematica si explorarea mediului clasa I, pretul unui exemplar este estimat la 8,10 lei Valoarea garantiei de 
participare: 118000.00 RON
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LOT NR. 22 DENUMIRE: Limba moderna clasa a II-a

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Limba moderna clasa a II-a - 157327/anulI, aprox 194000/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 1,885,680.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Limba moderna clasa a II-a, pretul unui exemplar este estimat la 9,72 lei Valoarea garantiei de participare: 37700.00 
RON

LOT NR. 20 DENUMIRE: Matematica si explorarea mediului clasa a II-a

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Matematica si explorarea mediului clasa a II-a - 157327/anulI, aprox 194000/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 1,885,680.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Matematica si explorarea mediului clasa a II-a, pretul unui exemplar este estimat la 9,72 lei Valoarea garantiei de 
participare: 37700.00 RON

LOT NR. 21 DENUMIRE: Limba moderna clasa I

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Limba moderna clasa I - 182199/anulI, aprox 729000/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 5,904,900.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Limba moderna clasa I, pretul unui exemplar este estimat la 8,10 lei Valoarea garantiei de participare: 118000.00 RON
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LOT NR. 3 DENUMIRE: Comunicare în limba materna maghiara clasa I

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Comunicare în limba materna maghiara clasa I - 10660/anulI, aprox  43000/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 522,450.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Comunicare în limba materna maghiara clasa I, pretul unui exemplar este estimat la 12,15 lei Valoarea garantiei de 
participare: 10400.00 RON

LOT NR. 23 DENUMIRE: Religie clasa I

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Religie clasa I - 182199/anulI, aprox 729000/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 4,446,900.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Religie clasa I, pretul unui exemplar este estimat la 6,10 lei Valoarea garantiei de participare: 88900.00 RON

LOT NR. 24 DENUMIRE: Religie clasa a II-a

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Religie clasa a II-a - 157327/anulI, aprox 194000/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 1,497,680.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Religie clasa a II-a, pretul unui exemplar este estimat la 7,72 lei Valoarea garantiei de participare: 29900.00 RON
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LOT NR. 6 DENUMIRE: Comunicare în limba materna sarba clasa I

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Comunicare în limba materna sarba clasa I - 15/anulI, aprox  100/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 4,300.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Comunicare în limba materna sarba clasa I, pretul unui exemplar este estimat la 43,00 lei Valoarea garantiei de 
participare: 80.00 RON

LOT NR. 4 DENUMIRE: Comunicare în limba materna germana clasa I

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Comunicare în limba materna germana clasa I - 2002/anulI, aprox  8100/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 174,150.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Comunicare în limba materna germana clasa I, pretul unui exemplar este estimat la 21,50 lei Valoarea garantiei de 
participare: 3400.00 RON

LOT NR. 5 DENUMIRE: Comunicare în limba materna rromani clasa I

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Comunicare în limba materna rromani clasa I - 72/anulI, aprox  300/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 12,900.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Comunicare în limba materna rromani clasa I, pretul unui exemplar este estimat la 43,00 lei Valoarea garantiei de 
participare: 250.00 RON
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LOT NR. 9 DENUMIRE: Comunicare în limba materna croata clasa I

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Comunicare în limba materna croata clasa I - 5/anulI, aprox  20/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 860.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Comunicare în limba materna ucraineana clasa I, pretul unui exemplar este estimat la 43,00 lei Valoarea garantiei de 
participare: 15.00 RON

LOT NR. 8 DENUMIRE: Comunicare în limba materna ucraineana clasa I

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Comunicare în limba materna ucraineana clasa I - 3/anulI, aprox  20/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 860.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Comunicare în limba materna ucraineana clasa I, pretul unui exemplar este estimat la 43,00 lei Valoarea garantiei de 
participare: 15.00 RON

LOT NR. 7 DENUMIRE: Comunicare în limba materna slovaca clasa I

1) DESCRIERE SUCCINTA

manualul va fi realizat în doua volume structurate astfel încât sa acopere întreaga programa scolara, fiecare însotit de un CD/DVD cu

forma digitala. (conform specificatiilor din capitolul III)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

22112000-8 Manuale scolare (Rev.2)

80420000-4 Servicii de e-invatare (e-learning) (Rev.2)

79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Comunicare în limba materna slovaca clasa I - 33/anulI, aprox  140/acordul cadru

Valoarea estimata fara TVA: 6,020.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

pentru manualul Comunicare în limba materna slovaca clasa I, pretul unui exemplar este estimat la 43,00 lei Valoarea garantiei de 
participare: 120.00 RON


