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DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
elaboratd in vederea atribuirii contractului de servicii avdnd ca obiect

Contructurea unei jinan(dri rambursubile interne tn valoure de 30.000 mii lei
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II CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII _ CONTRACT CADRU qi
ACORD _CADRU DE GARANTARE
III FI$A DE DATE A ACHTZITIEI
IV FORMULARE $I MODELE
IV.1. Scrisoare de inaintare - formular nr.l;
IV.2 Scrisoare de garan{ie bancari de participare- formular nr.21
IV.3. Acord de asociere - formular nr.31
IV.4. Declarafie privind eligibilitatea- formular nr.41
Declara{ie privind neincadrarea in situa{iile previzate la art.181 din O.U.G.
nr.3412006 cu modificirile Ei completirile ulterioare - formular nr.5;
IV.5. Certificat de participare la licitafie cu oferti independenti - formular
nr.6;
IV.6. Declara{ie privind calitatea de participant la proceduri - formular nr.7;
IV.7. Declara{ie privind dispozi{iile art.69^l din O.U.G. nr.3412006, cu
modificirile gi completirile ulterioare - Formular nr.81
IV.8. Figa de informa{ii generale - formular nr.91
IV.9. Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani - formular nr.10;
rv.10.
IV.l1. Formular de oferti- forrnular nr.ll;
lV.l2. Scrisoare garanfie bancari de buni execu{ie - formular nr.l2;
IV.13. Declarafie privind condifiile rambursdrii anticipate - formular nr.13;
IV.14. Declara{ie privind sinitatea si protecfia muncii - formular nr.14;
IV.15. Declarafie privind subcontractan{ii qi specializarea acestora - formular
nr.15.

Notd: Toute formularele vor fi prezentute gi completute tn mod corespunzdtor.



CAIET DE SARCINI

privind achizilia publicl de servicii de acordare credit - finanfare rambu
in valoare de 30.000 mii leio cu o maturitate de 6 ani gi o perioadi de grafie

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA : JUDEIUL IALOMITA, cu sediul in municipiul Slobozia, Piafa
Revolu{iei, nr. l, cod pogtal : 920032, cod fiscal 4231776, telefon :0243 I 230 200,fax:0243 I 232100, e-mail : cji
@ cicnet.ro, web site : www.cicnet.ro
2. SURSA DE FINANTARE : bugetul general al judefului IALOMIJA ;
3. GARANTARE.q. IMpRUMUTULUI : veniturile proprii ale jude.tului IALOMITA, conform Legii 27312006
privind finan{ele publice locale, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare ;
4. SCOPIiL elabordrii caietului de sarcini : achtzigia publicd de servicii de acordare de credit - finantare
rambursabild intemd in valoare de 30.000 mii lei, ?n vederea realizdii investitiilor:
"Modernizare drum judelean DJ 201 Marculesti-Suditi-Saveni, km 84+000-100+000"
"Modernizare drum judelean DJ 201 Buiesti -Albesti, km 45+500 -55+400"
"Modernizare drum judefean DJ 213 :DN2A-Luciu,km 0+000-7+840"
"Pod peste raul Prahova la Dridu, DJ l0l, k{n52+759"
"Modernizare DJ 313 Horia -Axintele ,km 22+607 -35+087"
"Modemizare DJ 306A Ciochina -Crunti, km 4+513-12+309"
"Consolidare Spital Judelean de Urgen{d Slobozia corp C;D;E-etapa II"
5. PRINCIPIIE care stau la baza achiziliei publice sunt: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoagterea
reciprocd, transparenta, proporlionalitatea, eficienfa utilizdrii fondurilor publice gi confidenlialitatea prevdzutd de
lege pentru diferitele etape de derularea a procedurii aclttzi\iei publice ;
6. ACTELE NORMATIVE selective cu incidenfd asupra acestei achizilii publice sunt:

- Legea administrafiei publice locale nr. 215 I 2001, republicata;
- Legea nr.27312006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaliile de interes public, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare ;
- Legea nr. 52 I 2003 privind transparenfa decizionald in administralia publicd;
- O.U.G. nr.3412006 privind achiziliile publice, cu modificdrile qi completirile ulterioare;
- Normele de aplicare a O.U.G. nr. 3412006 privind achiziliile publice aprobate prin H.G 92512006, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare ;
- O.U.G. nr. 9912006 privind instihrliile de credit gi adecvarea capitalului, cu rnodificdrile qi completdrile

ulterioare;
- H.G. nr.912007 privind constituirea, componenla qi functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor

locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- O.U.G. nr.641200'7 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr.ll82l20l2 privind aprobarea limitelor anuale, aferente artrlor 2013,2014 si 2015, pentru finantarile

rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a {r
contractate de unitatilei subdiviziunile administrativ-teritoriale;

- H.G. nr.l9l20l3 pentru completarea aft.l din Hotararea Guvemului nr.ll82l20l2 privind aprobarea
limitelor anuale, aferente antlor 2013,2014 si 2015, pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru
tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care ufineaza a fi contractate de unitatile/ subdiviziunile
admini strative-teritorilae.
7. OBIECTUL ACHIZITIEI PUBLICE: achizi{ionarea de servicii de acordare credit - finanfare rambursabild

intemd in valoare de 30.000 mii lei cu trageri succesive, cu o maturitate de 6 ani.
8. SERVICIILE PENTRU CARE SE PROPT]NE ACHIZITIA PUBLICA $I SPECIFICATIILE

TEHNICE:
Finanfare rambursabil5 internl in valoare de 30.000 mii lei, cu trageri succesive, pe o perioadi de 6

ani, din care 2 ani perioada de grafie, cu dobinda ROBOR I M + punctele procentuale practicate de ofertant
in plus peste dobinda ROBOR.

Toate pldlile efectuate de autoritate cu titlul de dobdndd la creditul acordat se vor face in funclie de
dobdnda ROBOR lM valabild la data pldfii (stabilitd in tunclie de cotalia valabild pentru data de 15 ale fiecdrei luni,
anterioard lunii in care se face plata), la care se vor adauga punctele procentuale practicate de bancd.

Dobanda va fi platita lunar de cdtre achizitor in data de l5 ale fiecarei luni.



Comisioanele gi alte speze bancare prevdzute in ofertd nu pot fi modificate pe parcursul deruldrii
contractului dacd oferta respectivd este declaratd cdgtigatoare, acestea rdmdn6nd la cota procentuald
prevdzutd in oferta financiard depusd la licitafia deschisd. Comisioanele sunt menfionate cu titlu
enumerativ in centralizatorul de preluri, urm6nd ca tipurile de comisioane sd fie menlionate de ofertant cu
precizarea cotei procentuale gi a cuantumului corespunzdtor acestora.

Nr.
cn.

Denumire categorie Cotd procentuald Cuantum cost
exprimat in lei

1 Dob6nda Dobdnda ROBOR 1M+ . . . .o.p.
2. Comision . %

Comision . Yo
4. Comision . o/o

q Comision . %
Alte costuri . %

9. OFERTA FINANCIARA
9.1. Prelul se va exprima in lei.
9.2. Preful va fi detaliat pe fiecare componentd (dobAndd, comisioane gi alte costuri ale finan{drii

rambursabile) 9i va fi prezentatd modalitatea de calcul a dob6nzii gi a fiecdrui comision in parte (se va
completa Centralizatorul de preluri - gi Formular de ofertd). Dobdnda va fi pldtitd lunar la data de 15 ale
luni i .

Tragerile vor fi efectuate dupa cum urmeaza:
2.000.000 lei-  15 octombrie 2013
2.000.000 lei-  '15 decembrie 2013

300.000 lei - 15 martie 2014
300.000 lei - 15 iunie 2014
300.000lei-  15 septembrie 2014
300.000lei-  15 decembrie 2014

5.300.000lei-  15 mart ie 2015
6.500.000 le i -  15 iunie 2015
6.500.000lei  -  15 septembrie 2015
6.500.000 lei-  15 decembrie 2015
Rambursdrile de rate vorfiefectuatein ultima lund din fiecare trimestru, incep6nd cu anul 2015,

pe data de 15 ale luni i ,  dupd cum urmeazd:
1.000.000 lei  -  15 septembrie 2015
1.500.000lei-  15 decembrie 2015
1.500.000lei-  15 mart ie 2016
1.500.000lei-  15 iunie 2016
1.500.000 lei-  15 seotembrie 2016
1.500.000lei-  15 decembrie 2016
2.000.000 lei - 15 martie 2017
1.500.000 le i -  15 iunie 2017
1.500.000lei-  15 septembrie 2017
1.550.000 le i -  15 decembrie 2017
2.000.000 lei  -1 5 mart ie 2018
2.000.000 le i  -15 iunie 2018
1.600.000lei-  15 septembrie 2018
1.550.000lei-  15 decembrie 2018
2.950.000lei-  15 mart ie 2019
2.500.000lei-  15 iunie 2019
2.350.000lei-  15 septembrie 2019

10. DURATA contractului de achizilie publicd de servicii de acordare credit - finanfare rambursabild
internd in valoare de 30.000 mii lei este de 6 ani, dupd semnarea contractului de cdtre ambele pdrti, cu
exceplia cazului de rambursare anticipatd a creditului.

Contractarea finanldrii rambursabile privind achizi{ia publicd privind servicii de acordare de credit
- finan[are rambursabild pe 6 ani in valoare de 30.000 mii lei cu trageri succesive, din care 2 ani
perioadd de gral ie,  s-a aprobat pr in Hotdr6rea Consi l iu lui  Judefean lalomila nr.8/30.01.2013 pr iv ind
aprobarea contractdrii unei finantdri rambursabile interne.



CONTRACT CADRU DE PRESTARI SER\'ICII
privind contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 30.000 mii lei

nr. din

1. Pnrfi contractante
Intre
JUDETUL IALOMITA, cu sediul in municipiul Slobozia, Pia\a Revolufiei, nr. 1, jud. Ialomila,

telefon 02431230200; 230201, fax 02431230250; 232100; Codul fiscal 4231776, cont IBAN
RO73TREZ3912455028lXXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, cod pogtal 920032, E-
mail cji@cicnet.ro, rcprezentat prin Vasile Silvian CIUPERCA - Preqedinte al Consiliului Judefean
Ialomifa, in calitate de achizitor,

$i

codul i*;;i ; ; iBAN : f ::::t'*ll,t; i; ::: : ::i"H#;;;;i;*l*
Director, in calitate de prestator,

2. Defini{ii
2.1. -inprezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a) contract - actul juridic care rcprezintd acordul de voin{d al celor doub pdrli incheiat intre o autoritate

contractantd, in calitate de achizitor, qi un prestator de servicii, in calitate de prestator;
b) achizitor qi prestator - pdrlile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
c) preful contractului - preful pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrald qi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d) servicii - activitdli a cdror prestare face obiectul contractului;
e) standarde - standardele prevdzute de legislalia in materie sau altele asemenea prevdnfie in Caietul de

sarcini gi in propunerea financiard;
f) fo{a majord - un eveniment mai presus de controlul pirtilor, care nu se datoreazd greqelii sau vinii

acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibild executarea
Ei, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: tdzboaie, revoluJii,
incendii, inundafii sau orice alte catastrofe naturale, restricfii apdrute ca urmare a unei carantine, embargo,
enumerarea nefiind exhaustivd ci enunliativd. Nu este considerat forla majord un eveniment asemenea
celor de mai sus, care, frra a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaliilor uneia din pdrli.

g zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. Obiectul qi preful contractului
3.1. - Prestatorul se obligd se presteze servicii de acordare de credit - finanfare rambursabild internd in

valoare de 30.000 mii lei, cu trageri successive, pe o perioadd de 6 ani Ei o perioadd de gra{ie de 2 ani cu
dobdnda ROBOR 1 M + punctele procentuale practicate de prestator in plus peste dob0nda ROBOR , in
conformitate cu propunerea financiard conlinutd in ofertd, in vederea realizdt'ri urmdtoarelor obiective de
investilii:

a) ,, Modemizare drum judeJean DJ 201Mdrculegti - Sudi{i - Sdveni, km 84+000-100+000"'
b) ,, Modernizare drum jude{ean DJ 201Bueqti - Albegti, km 45+500 - 55+400";
c) ,, Modernizare drum judefean DJ 213:DN2A - Luciu, km 0+000 - 7+840";
d) ,,Pod peste r6ul Prahova la Dridu, DJ 1 0 1 , km 52+7 59";
e) ,,Modernizare DJ 313 Horia - Axintele, krn22+607 - 35+087";
0 ,,Modernizare DJ 306.4' Ciochina - Crun{i, km 4+513 - 12+309";
g) ,,Consolidare Spital Judefean de Urgen!6 Slobozia corp C;D;E - etapa II.



prevdzute in Hotdrirea Consiliului Judelean Ialomila nr. 8/30.01 .2013.
3.2. - Prelul se va exprima in lei.
3.3. - Achizitorul se obligd sd pldteascd prestatorului pretul din oferta cu care a fost adjudecatd

atribuirea contractului, pentru indeplinirea contractului de servicii de acordare de credit.
3.4. - Prelul efectiv al contractului este cel rezultat din aplicarea dobdnzli ROBOR lM + punctele

procentuale practicate de prestator in plus peste dobAnda ROBOR qi comisioanele prevdzute in oferta
financiard, frrd a putea fi modificate pe durata contractului, conform graficului de pldli prezentat in ofert6,
este de ...  lei.

3.5 - Pentru serviciile prestate, pldfile datorate de achizitor prestatorului se actualizeazd numai in funclie
de dobdnda ROBOR lM.

3.6. - Prestatorul nu va percepe comision pentru eventuala rambursare anticipatl, a imprumutului qi nici
alte comisioane in afard de cele prevdzute in oferta financiard.

4. Durata contractului
4.1. - Durata contractului de achrzifie publicd este de 6 ani, de la data semndrii de cdtre ambele pdrli

contractante.
4.2. - Prestatorul se obligd sd presteze servicii de acordare de credit - imprumut pe o perioadd de 6 ani,

in valoare de 30.000 mii lei, cu trageri succesive Ei o perioadd de gralie de 2 ani, astfel cum este prevazut
in graficul de tragere qi de rambursare ce va constitui anexa la contract. Durata contractului poate fi
redusd in cazul rambursdrii anticipate a contractului.

5. Documentele contractului
5.1. Documentele contractului:
a) graficul de tragere gi de rambursare;
b) oferta financiard;
c) caietul de sarcini;
d) acordul de garantare;
e) dovada constituirii garanliei de bund execufie.

6. Standarde
6.1. - Serviciile prestate inbaza contractului vor respecta standardele B.N.R.

7. Caracterul confiden{ial al contractului
7 .L - (l) O parte contractantd nu are dreptul, f6rd acordul scris al celeilalte p64i:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terfe pdrli, in afara acelor persoane

implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utlliza informafiile Ei documentele oblinute sau la care are acces in perioada de derulare a

contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvdluirea oricdrei informalii fafA de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face

confidenlial qi se va extinde numai asupra acelor informalii necesare in vederea indeplinirii contractului.
7.2. - O parte contractantd va fi exoneratd de raspunderea pentru dezvaluirea de informalii referitoare la

contract dacd:
a) informalia era cunoscutd pdrfii contractante inainte ca ea sd fi fost primitd de la cealaltd parte

contractantd; sau
b) informalia a fost dezvdluitd dupd ce a fost oblinut acordul scris al celeilalte pdrti contractante pentru

asemenea dezviluire; sau
c) partea contractantd a fost obligatd in mod legal sd dezvaluie informafia.



8. Garantarea imprumutului
8.1. - Achizitorul se obligd sd garanteze imprumutul primit gi dob6nzile aferente (preful acorddrii

imprumutului) cu: i!
a) veniturile proprii ale jude{ului Ialomifa, aga cum sunt definite de art. 63 din Legea nr. 27312006

privind finanfele publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulteriaoare, sens in care achizitorul va
incheia Acordul de Garantare pe veniturile proprii prin care se cesioneazd in favoarea prestatorului .

b) Acordul de Garantare inregistrat la sediul Consiliului Judefean Ialomila gi la prestator ;

9. Garanfia de bunl executie a contractului
9.1. - (1) Prestatorul are obligafia de a constitui garunlia de buna execufie la semnarea contractului.

(2) Acltizitorul are obligalia de a elibera garan,tia pentru participare in termen de 3 zile lucrdtoare
dela data la care prestatorul a fbcut dovada constituirii garanliei de bund execufie.

9.2. - Prestatorul se obligd sI constitui e garan,tia de bund execufie a contractului, in cuantum de . . .. . . . . ..
lei reprezentdnd 5o/o din valoarea contractului, prin ....(se precizeazd modul de constituire a
garanliei de bund execulie), valabild pe perioada deruldrii prezentului contract de imprumut.

9.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garanliei de bund execu{ie, in limita
prejudiciului creat, dacd prestatorul nu iqi indeplinegte obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior
emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
prestatorului,precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

9.4.- Achizitorul se obiigd sd restituie garantia de bund executie in termen de 14 zile de la indeplinirea
obligaliilor asumate de cdtre prestator, dacd nu au fost ridicate p6ni la acea datdpretenfii asupra ei.

10. Obligatiile prestatorului
10.1. - (1) Prestatorul are obligalia de a presta serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul qi

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si ?n conformitate cu graficul asumat.
(2) Prestatorul are obligalia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,

materiale, sau altele asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de qi pentru contract, ?n
masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

10.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul de
tragere qi de rambursare ce constituie Anexd la contract.

10.3. - Prestatorul are obligalia de a nu mofidica pe parcursul deruldrii contractului comisioanele gi alte
speze bancare prevdzute in oferta frnanciard.

1 1. Obliga.tiile achizitorului
11.1. - Achizitorul se obligd:

a) sd restituie prestatorului imprumutul primit gi sd pldteascd dobdnzile qi comisioanele bancare, la
termenele gi in sumele convenite prin contract;

b) sd pund la dispozifia prestatorului orice informatii pe care acesta din urmd le considerd necesare
pentru indeplinirea contractului;

c) sd respecte prevederile din contract;
d) sd foloseascd imprumutul primit numai in scopul pentru care a fost solicitat qi aprobat, in

condifiile prevdzute in contract;
e) sd inregistreze corect qila zi, in evidenlele sale contabile, toate operaliunile legate de acordarea

gi rambursarea imprumutului in conformitate cu normele legale in vigoare;

12. incepere, finalizare, intirzieri, sistare
l2.L - Prestatorul are obligalia de a presta serviciile conform graficului de tragere qi de rambursare -

Anexd la contract.
I2.2. - Tragerile prevdzute in Anexd se pot modifica, prin acordul pdrfilor, la iniliativa achizitorului in

cazui bine intemeiate prin incheierea unui act adtional.



13. Modalitifi de plati

13.1. - Pldfile efectuate de achizitor cu titlu de dobdndd la imprumutul acordat se face in funclie de
dobdnda ROBOR 1 M valablldla data pldlii (stabilitd in funclie de cotalia valabild pentru data de 15 ale
fiecdrei luni, anterioard lunii in care se face plata), la care se vor adduga punctele procentuale practicate de
prestator.

13.2. - Dobdnda va fi plStitd lunar de cdtre achizitor in data de 15 ale fiecirei luni.
13.3. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator la termenele convenite in Anexa la

contract pebaza ingtiintdrii de platd emise de prestator.
13.4. - Dacd achizitorul nu onoreazd obligafiile in termenele prevdzute in Anexd gi fird a prejudicia

dreptul prestatorului de a apela la prevederile clauzei 15.1, acesta din urma are dreptul de a sista prestarea
serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreazd obligaliile sale, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel
mai scurt timp posibil.

14. Amendamente
I4.1. - Pdrlile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului prin act adilional numai in cazul apariliei unor circumstanle care lezeazd interesele
comerciale legitime ale acestora qi care nu au putut fi prevdzute la dataincheierii contractului.

14.2. - in mod excep{ional, atunci cdnd costul creditului se dovedegte prea oneros pentru vreuna dintre
pirfi, in raport de evolulia pielei de profil, pirlile pot modifica prin incheierea unui act adilional punctele
procentuale practicate peste dob6nda ROBOR de cdtre prestator.

15. Penaliti{i, daune-interese
15.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiv5, prestatorul nu reuqeqte sd iqi indeplineascd obligaliile

asumate prin contract, achizitod are dreptul de a deduce din preful contractului, majordri de int6rziere de
2o/o din cuantumul obligaliilor neonorate in termen, calculate pentru fiecare lund sau fracfiune de lund de
intdrziore, incepdnd cu ziua urmdtoare termenului de scadenld qi p6nd la data onordrii obligafiilor,
inclusiv.

I5.2. - in cazul in care achizitorul nu efectueazd pld\Ile in termenele prevdzute in Anexa la prezentul
contract, prestatorul are dreptul de a percepe, majordri de intArziere de 2o/o din cuantumul obligafiilor
neonorate in termen, calculate pentru fiecare lund sau frac{iune de lund de intdrziere, incepdnd cu ziua
urmdtoare termenului de scadenld qi pAni la dala onordrii obligafiilor, inclusiv.

16. Rezilierea contractului
16.1. - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pdrfi dd dreptul

pd|i lezate de a cere instanlei rezilierea contractului de servicii ;i de a pretinde plata de daune-interese,
dupd notificarea prealabild a celeilalte pd\i, frrd posibilitatea acorddrii unui termen de gra{ie qi fird
indeplinirea vreunei alte formalitdli.

16.2. - Achizitorul isi rezervd dreptul de a denunfa unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de
zile delaapai[ia unor circumstanle care nu au putut fi prevdzuteladata incheierii contractului qi care
conduc la modificarea clauzelor contractuale in aqa m[sura incdt indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrara interesului public.

16.3. - in cazul prevdzutla clauza 16.2 presLatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespurvatoarc
pentru partea din contract ?ndeplinitdpdndla data denunldrii unilaterale a contractului.

17,For{a majori
17.I. - Forla majord este constatati de o autoritate competentd.
17 .2. - Forla majord exonereazd pd\ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul

contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazd.



17 .3. - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fo4ei majore, dar lard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrlilor pdnd la apaigia acesteia.

17.4. - Partea contractantd care invoca forla majord are obligaJia de a notifica celeiialte pdrli, imediat Ei
in mod complet, producerea acesteia qi de a lua orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitdrii
consecin!elor.

17.5. - Dac[ tor]a majord actioneazd sau se estimeazd cd va acliona o perioada mai mare de 6luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrli incetarea de plin drept a prezentului contract, fErd
ca vreuna dintre p[r!i sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

18. Solu{ionarea litigiilor
18.1- Orice neinfelegeri dintre pdrti, decurgAnd din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului

contract vor fi solulionate de pdrfi pe cale amiabild. In cazul in care, in termen de 30 de zile de la
notificarea pdrlii care se considerd afectatd, nu se ajunge la un acord pe cale amiabild, pdrlile convin ca
neintelegerile sd fie solufionate de instanfele judecdtoregti competente de la sediul achizitorului.

I8.2. - Achizitorul va executa silit orice creanfd,rezultati" din prezentul contract. Executarea silitd se va
efectua de organul propriu de executare al administratorului inbaza unei hotdrdri judecdtoregti. Organul
de executare va aplica mdsurile gi procedurile de executare silitd prevdzute de Codul de procedurd fiscal5,
dupd ce, in prealabil, s-a oblinut in instanfd titlu executoriu.

19. Limba care guverneazil contractul
19.1. - Limba care suverneazl" contractul este limba rom6n6.

20. Comuniciri
20.1. Orice comunicare intre pdrfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie

transmisd in scris.

21. Legea aplicabili contractului
2I.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

22. C ondi{ie suspensiva
22.I Prezentul contract de achizitie publica produce efecte numai dupd ce se va obtine avizul favorabil

al Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, acesta devenind anexd la prezentul contract.
22.2 in cazul in care contractarea creditului nu va fi autoizald, contractul de credit incheiat cu

prestatorul se desfiinleazd cu efect retroactiv chiar din momentul incheierii acestuia, cu toate consecinlele
juridice care decurg din aceasta situalie.

Achizitor.

Judeful IALOMITA
PRE$EDINTEO

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
Vasile Silvian CIUPERCA

Prestator.

Avizat Juridic,

Vizi C.F.P.,

Inifiator



ACORD - CADRU
DE GARANTARE

Incheiat astdzi intre:

cu sediul in
telefon nr. fax nr. Codul fiscal cont IBAN

............deschis la
General, denumitd in prezentul acord BANCA

reprezentatd prin

$1
- JUDETUL IALOMITA, cu sediul in municipiul Slobozia,PiataRevoluliei, nr. 1, jud.

Ialomila, telefon +40 243.230.200; 230201, fax +40 243.230.250;232.100; Codul fiscal
4231776, cont IBAN .... deschis la Trezoreria Slobozia, cod pogtal
920032, E-mail cji@,cicnet.ro , rptezentat prin Vasile Silvian CIUPERCA - PreEedinte
al Consiliului Judefean Ialomi{a, denumit in prezentul acord CLIENT.

Avdnd in vedere HotirArea Consiliului Jude{ean Ialomita nr. 8/30.01.2013, BANCA
este de acord sd pund la dispozilia CLIENTULUI un credit pentru realizarea obiectivelor
de investitii

a) ,, Modernizare drum judelean DJ 201Mdrculeqti - Sudili - Sdveni, km 84+000-
100*000";

b) ,, Modernizare drum judelean DJ 20I Bueqti - Albeqti, km 45+500 - 55+400";
c) ,, Modemizare drum judelean DJ 213:DN2A - Luciu, km 0+000 - 7+840";
d) ,,Pod peste rdul Prahovala Dridu, DJ 101, l<n 52+759";
e) ,,Modernizare DJ 313 Horia - Axintele, km 22+607 - 35+087";
0 ,,ModernizarcDJ 306'4' Ciochina * Crun1i, km 4+513 * 12+309";
g) ,,Consolidare Spital Judelean de Urgenld Slobozia corp C;D;E - etapa II.

p6rlile convin urmatoarele:
1. CLIENTUL se obligd s5 cesionezein favoarea ., veniturile estimate a

se incasa la bugetul local in perioada deruldrii finantarii rambursabile interne, care sd
acopere valoarea creditului (100%), a dobdnzilor qi a comisioanelor aferente in baza
prezentului ,,Acord de Garantare" prin venituri, in conformitate cu prevederile art.63 din
Legea nr.27312006, cu modificirile Ei completdrile ulterioare.

2. CLIENTUL se obligd sd ramburseze creditul acordat de BANCA conform
Contractului de prestiri servicii ff. .... 1............, sd pldteascd dobdnzile produse de acesta,
precum gi comisioanele aferente din veniturile bugetului propriu al judefului Ialomita frrd
ca Guvernul si aibd vreo obligalie de platd, astfel incdt credibilitatea sau capacitatea de
impozitare a Guvernului sd nu fie folositd pentru rambursarea creditului acordat, a pl14ii
dobdnzilor gi comisioanelor aferente acestuia.

3. CLIENTUL declari cd ratele scadente ale creditului, dobdnzile gi comisioanele
aferente acestuia urmeazd, a fi incluse in bugetul de venituri qi cheltuieli, in scopul

- Director



asigurdrii indeplinirii tuturor obligaliilor asumate conform Contractului de prestiri
servic i i  f f .  . . . . . . . . . .  1. . . . . . . . . . . . . . . . .

4. CLIENTUL declard cd toate obliga{iile creditului contractat cu BANCA, se vor
face cu prioritate fa!6 de orice revendicdri ale unor terli cdtre CLIFNT, indiferent dacd
aceste terfe pdrli cunosc sau nu prevederile prezentului Acord de Garantare. De asemenea,
CLIENTUL declard cd respectd prevederile legale referitoare la contractarea unui
asemenea imprumut,-inclusiv cd va ingtiinfa Ministerul Finan{elor Publice cu privire la
creditul solicitat gi Acordul de Garantare prin venituri estimate a se incasa la bugetul local
pe perioada creditdrii.

5. BANCA declard ci este de acord ca toate obligaliile CLIENTULUI ce decurg din
Contractului de prestiri servicii nr........... 1.......... sd fie garantate astfel:

- veniturile proprii estimate a se incasa la bugetul local in perioada derularii
finantarii rambursabile interne care sd acopere valoarea creditului (100%), a dobdnzllor gi
comisioanelor aferente creditului, conform prevederilor prezentului Acord de Garantare.

6. Pdrtile convin ca acest Acord de Garantare sd fie inregistrat la BANCA, la
CLIENT gi la Arhiva Electronici a Garan{iilor Reale Mobiliare.

BANCA. CLIENT.

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

DIRECTOR GENERAL. PRE$EDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCA

Viza C.F.P,

Lizatjuridic,
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Tip legislație: O.U.G. nr.34/2006, cu modificările ulterioare. 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ SI PUNCT(E) DE CONTACT 

JUDEȚUL IALOMIȚA 
 

Adresa poștală: Piața Revoluției, nr.1, mun. Slobozia, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920032, Romania, Punct(e) de contact: 
Direcția Achiziții și Patrimoniu, Tel. +40 243230200, In atenția: Cezar Gheorghe VÂLCAN, Email: achizitiicji@yahoo.com, Fax: +40 
243/232.400 /233.000, Adresa internet (URL): www.cicnet.ro, Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro. 

ADRESA DE LA CARE SE POT OBȚINE INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA 
 

Adresa postală: Piața Revoluției, nr.1, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920032, Romania, Punct(e) de contact: Direcția Achiziții și 
Patrimoniu,Tel. +40 243/230.200, În atenția: Cezar Gheorghe VÂLCAN, email: achizitiicji@yahoo.com, Fax: +40 243/232.400/233.000, 
Adresa internet (URL):  www.cicnet.ro. 

 
 

OFERTELE/PROIECTELE SAU SOLICITĂRILE/CERERILE DE PARTICIPARE SAU CANDIDATURILE TREBUIE TRIMISE LA 
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA 

 
Adresa postală: Piața Revoluției, nr.1, Localitatea: Slobozia, Cod poștal: 920032, Romania, Punct(e) de contact: Direcția Achiziții și 
Patrimoniu,Tel. +40 243/230.200, In atenția: Cezar Gheorghe VÂLCAN, Email: achizitiicji@yahoo.com, Fax: +40 243/232.400 
/233.000, Adresa internet (URL):  www.cicnet.ro 

 

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6 
 

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

Autoritate regională sau locală 
 

Activitate (Activitati) 

- Servicii generale ale administrațiilor publice 
 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ACȚIONEAZĂ ÎN NUMELE ALTOR AUTORITĂȚI CONTRACTANTE 

NU 
 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

II.1) DESCRIERE 

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

Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000 mii lei. 
II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor 

Servicii 
 
6 - Servicii financiare:(a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare și de investiții 

 
Locul principal de prestare: Consiliul Județean Ialomița 

 
Codul NUTS: RO315 – Ialomița 

 
II.1.3)   Anunțul implică 

Un contract de achiziții publice 
 

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor 
Prezentul contract are drept scop contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000 mii lei,  cu o maturitate 
de 6 ani și o perioadă de grație de 2 ani, cu dobândă ROBOR 1 M + puncte procentuale practicate de ofertant în plus peste 
dobânda ROBOR. Acest contract va avea ca finalitate asigurarea fluxului de numerar necesar implementării următoarelor 
investiții: 
  „Modernizarea drumului județean DJ 201 Mărculești –Sudiți- Săveni, km 84+000-100+000” 
 „Modernizarea drumului județean DJ 201 Buești-Albești, km 45-500-55+400” 
 „Modernizarea DJ 213: DN 2A – Luciu, km 0+000-7+840” 
 „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, km 52+759” 
 „Modernizare DJ 313 Horia-Axintele, km 22+607-35+087” 
 „Modernizare DJ 306A Ciochina –Crunți, km 4+513-12+309” 
 „Consolidare Spital Județean de Urgență Slobozia corp C; D; E – Etapa II.” 

 

II.1.6) Clasificare C.P.V. (vocabularul comun privind achizițiile) 

66113000-5 Servicii de acordare de credit (Rev.2) 
 

II.1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice 

Da 
 

II.1.8) Imparțire în loturi 

Nu 
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II.1.9) Vor fi acceptate variante 

Nu 
 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul 
Servicii de acordare credit - finanțare rambursabilă în valoare de 30.000 mii lei cu trageri succesive, cu o maturitate de 6 ani și 
o perioadă de grație de 2 ani, cu dobândă ROBOR 1 M + puncte procentuale practicate de ofertant în plus peste dobânda 
ROBOR. 
 
Valoarea estimată fără T.V.A.: 6.544,16 mii lei. 

II.2.2) Opțiuni 

Nu 
 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 
DURATA contractului de achiziţie publică de servicii de acordare credit – finanţare rambursabilă internă în valoare de 30.000 mii 

lei este de 6 ani, după semnarea contractului de către ambele părţi, cu excepţia cazului de rambursare anticipată a creditului. 

 
II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

II.4.1) Ajustarea prețului contractului 

Nu 
 

SECTIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE 

III.1) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate (după caz) 

III.1.1.a) Garanție de participare 

Da 
 
- Cuantumul garanției de participare este de: 65.441 lei. 
- Perioada de valabilitate a garanţiei de participare este cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei. Garanţia de participare se 
constituie potrivit prevederilor art.86, alin.(1) din Hotarârea Guvernului nr.925/2006, cu modificările ulterioare, prin: 

  - virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care 
se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire. 

 Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 

     Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa: 
    a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau 
    b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 
         În cazul prezentării unei scrisori de garanţie bancară aceasta trebuie să fie prezentată în original, conform formular nr.2(anexată la 
coletul cu ofertă), care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 să facă referire expresă la procedura organizată de autoritatea contractantă; 
 să conţină în mod clar denumirea autorităţii contractante în favoarea căreia s-a constituit; 
 să conţină valoarea garanţiei care să corespundă sumei fixe solicitate prin documentaţia de atribuire; 

        ●      să aibă înscrisă valabilitatea pentru care a fost constituită, care trebuie să corespundă cu cea înscrisă în documentaţie; 

 să conţină parafa lizibilă a băncii emitente şi /sau semnătura autorizată; 
 să fie emisă pentru operatorul economic care a depus oferta. 

  sau  

      - ordin de plată, în contul nr.RO 67TREZ3915006XXX000121 deschis la Trezoreria Slobozia. Cod fiscal 4231776.  
       Ofertanţii care fac dovada încadrării în prevederile Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu modificările ulterioare, beneficiază de reducere cu 50% la constituirea garanţiei de participare; - se vor completa anexele 1 şi 2 
din Legea nr. 346/2004, cu modificările ulterioare. 
        Notă: 

Ofertantului căruia Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor îi va respinge contestaţia formulată i se va reţine potrivit 
art.278^1 din O.U.G.34/2006, cu modificările ulterioare, o parte din garanţia de participare (4.200 +0,1% din ceea ce 
depăşeste 420.001 lei), respectiv suma de 8.214,41 lei. Reţinerea garanţiei de participare se va face în conformitate cu 
prevederile art.87 din H.G. nr.925/2006, cu modificările ulterioare. Echivalenţa pentru o garanţie de participare depusă în Euro 
se va face la cursul B.N.R. din data anterioară datei limită de depunere a ofertelor cu 5(cinci) zile. 
-   Garantia de participare emisă în altă limbă decât română va fi prezentată în original și va fi însoțită de traducerea autorizată 
în limba română. 
Perioada de valabilitate a garanției de participare este de 9 0  zile de la data limita de depunere a ofertelor. 
În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției de participare va fi prelungită în mod 
corespunzător, în caz contrar se consideră că ofertantul și-a retras oferta. 

III.1.1.b) Garanție de bună execuție 

Da 
Cuantumul garanției de bună execuție = 5 % din prețul contractului, fără T.V.A. 
Modul de constituire a garanției de bună execuție: - conform prevederilor art.90 alin.(1) și alin.(2) din H.G. nr.925/2006, cu 
modificările. 
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Model scrisoare de garanție bancară de bună execuție - Formular nr.12. 
 
Daca părțile convin, se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, conform 
prevederilor art.90 alin.(3) din H.G. nr.925/2006,  modificată prin H.G. nr.1045/2011. 
Autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de 
către contractant a obligațiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 

III.1.2) Principalele modalitați de finantare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante 

 
Bugetul propriu al județului Ialomița 

 Garantarea imprumutului:  

- venituri proprii ale judeţului Ialomiţa, conform art. 62, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare.   

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

Asociere conform art.44 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare. 
 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale 
 

Nu 
 

III.1.5) Legislatia aplicabilă 
- Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată; 
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr.544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- O.U.G. nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și 

completările ulterioare. 
- O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare; 
- Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007, cu modificările 

ulterioare; 
- H.G. nr.1182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013,2014 si 2015, pentru finantările rambursabile care pot fi 

contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale; 

-  H.G. nr.19/2013 pentru completarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente 
anilor 2013,2014 si 2015, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile 
contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/ subdiviziunile administrative-teritoriale.  

-  O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  H.G. nr.925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a  prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor  de  concesiune  de  lucrări  publice  şi  a  contractelor  de  concesiune  de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-  Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-  H.G.  nr.782/2006  pentru aprobarea  Regulamentului  de  organizare şi  funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, cu modificările ulterioare; 

-  Ordinul A.N.R.M.A.P. nr.314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitații cu oferta independentă; 
-  Ordinul A.N.R.M.A.P. nr.509/2011 privind formularea criterilor de calificare și selecție; 
- Ordinul A.N.R.M.A.P. nr.302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al ședinței de deschidere a 

ofertelor și Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de 
concesiune lucrări și a contractelor de concesiune servicii; 
Site-ul www.anrmap.ro 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comertului sau al profesiei 
III.2.1.a) Situația personală a ofertantului 

 
Cerința nr.1.Declarație pe proprie răspundere pentru neîncadrarea în dispozițiile art.180 din O.U.G. nr.34/2006: Ofertantul 
trebuie să completeze formularul nr.4; 
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular. 
În cazul în care ofertantul beneficiază de susținere conform prevederilor art.186 și 190 din O.U.G. nr.34/2006 și sustinătorul 
acestuia trebuie să prezinte acest formular. 
Cerința nr.2. Declarație pe proprie răspundere pentru neîncadrarea în dispozițiile art.181 din O.U.G. nr.34/2006: Ofertantul 
trebuie să completeze formularul nr.5. 
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular. 
În cazul în care ofertantul beneficiază de susținere conform art.186 si 190 din O.U.G. nr.34/2006, persoana care asigură 
susținerea nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.181, 
lit.a), c1), d) din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare. 
Terțul sustinător trebuie să completeze Formular nr.5. Se solicită: 
- Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unității administrativ teritoriale pe raza căreia îsi are 
sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligațiilor scadente față de bugetul de stat (sau echivalent pentru 
persoane juridice străine), din luna anterioară celei în care se depun ofertele. Original/copie legalizată/ copie lizibilă cu 
mențiunea “conform cu originalul”. 
- Certificat privind plata impozitelor și taxelor locale din care să rezulte plata obligațiilor scadente față de bugetul local (sau 
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echivalent pentru persoane juridice străine), din luna anterioară celei în care se depun ofertele. Original/copie legalizată/ copie 
lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul”. 
 
 
NOTĂ: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente. 
Daca există incertitudini referitoare la situația unui operator economic, autoritatea contractantă are dreptul să solicite informații 
direct de la autoritățile competente. 
Cu excepția impozitelor și taxelor pentru care s-au acordat înlesniri la plata de către organele competente și în masura în care 
s-au respectat condițiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractantă va exclude ofertantul care înregistrează datorii 
către bugetul consolidat general și/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora în luna anterioară celei în care se depun 
ofertele. 
Cerinta nr.3. Certificat de participare cu oferta independentă: Ofertantul trebuie să completeze Formularul nr.6. 
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular. 
Cerința nr.4. Declarație privind calitatea de participant la procedură - Formular nr.7. 
Formularul va fi completat de către ofertant/ofertanți asociați; 
Cerinta nr.5. Declarație pe propria răspundere pentru neîncadrarea în prevederile art.69^1 din O.U.G. nr.34/2006: Ofertantul 
trebuie să completeze Formularul nr.8. 
Lista cu persoanele cu funcție de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire este 
următoarea: Preşedinte:Vasile Silvian CIUPERCĂ. Vicepreşedinte: Ioan MARTIN, Vicepreşedinte: Ştefan MUŞOIU. Director: 
Cezar Gheorghe VÂLCAN. Comisia de evaluare a ofertelor are următoarea componentă: Preşedinte comisie de evaluare: 
Cezar Gheorghe VÂLCAN, Membri: Mihaela MOROIANU, Elena PANĂ, Rodica STOICA, Marinela NEACŞU. Membri de 
rezervă: Nicu Bogdan STAICOVICI, Mirela PREDA. Consilierii judeteni: Dumitru Otilia, Nica Viorel,Vasile Mitu, Herea 
Gheorghe, Popescu Nicolae, Petre Gheorghe, Şonchereche Laurentiu, Condruţ Ileana, Şerbanescu Virgil Marian, Berbecel 
Vasile, Maftei Gică, Nunu Ion, Vasilache Aurel, Popescu Ionuţ, Dumitru Doina Elena, Miclea Dan, Purice Gheorghe, Sitaru 
Nicolae, Nica Ion, Andriescu Adrian, Urloiu Zenica, Barcari Rodica Luminiţa, Mihăila Ştefan, Stoica Ştefan, Enescu Gheorghe, 
Galatchi Emil, Ionescu Ion, Mitrică Ion. 
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. 
In cazul in care există subcontractanți, fiecare subcontractant este obligat să prezinte acest formular. 
În cazul în care ofertantul beneficiază de susținere conform prevederilor art.186 și 190 din O.U.G. nr.34/2006, fiecare tert 
susținător este obligat să prezinte acest formular. 

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

Cerinta nr.1.- Persoane juridice/fizice române 
- Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu 
mențiunea “conform cu originalul”, din care să rezulte informații reale/ actuale la data limită de depunere a ofertelor. Ofertantul 
trebuie să facă dovada ca are codul CAEN asociat obiectului contractului. 
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest document pentru partea din contract pe care o realizează. 
- Autorizaţia de funcţionare emisă de B.N.R. sau o altă autoritate competentă similară (Copie autentificată). 
 
Cerinta nr.2.- Persoane juridice/fizice straine 
- Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare. Documentele prezentate trebuie să ateste ca ofertantul are 
dreptul să desfășoare activități economice care le includ și pe cele care fac obiectul prezentei achiziții, cât și faptul că nu sunt 
înscrise mențiuni cu privire la aplicarea procedurii de insolvență. 
Documentele vor fi prezentate însoțite de traducerea autorizata în limba română. 

 
III.2.2) Capacitatea economica si financiara 
  

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate  
 
Cerinta nr. 1- Informatii privind cifra de afaceri 
 
Media cifrei de afaceri globale într-o perioadă anterioară care 
vizează ultimii 3 ani. Valoarea cifrei de afaceri globale a 
operatorului economic trebuie să fie de cel puţin 13.088.320 lei. 
 

Modalitatea de indeplinire 
 
Se completeaza -Fişa de informaţii generale – 
completarea Formularului  nr.9.  
Operatorul economic va prezenta, în susținerea 
îndeplinirii cerinței de calificare, orice documente 
considerate edificatoare pentru dovedirea mediei cifrei 
de afaceri globale într-o perioadă anterioară care 
vizează ultimii 3 ani. Valoarea cifrei de afaceri globale a 
operatorului economic trebuie să fie de cel puţin 
13.088.320 lei. 
Mod de dovedire: 
 
- bilanțul contabil pe ultimii 3 ani (în copie certificată 
pentru conformitate, prin semnătura și ștampila 
conducătorului operatorului economic ofertant), vizat și 
înregistrat de organele competente sau, după caz, 
rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea unor 
societăți recunoscute de audit financiar și contabil, 
precum și alte documente legale edificatoare prin care 
ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-
financiară; 
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 - Persoanele juridice străine vor ataşa, în copie însoţită 
de traducere certificată în limba română, documente 
relevante, emise de autorităţile competente, care să 
certifice îndeplinirea cerinţei obligatorii privind cifra de 
afaceri. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în 
care este stabilit operatorul nu se emit astfel de 
documente sau acestea nu vizează toate situaţiile, 
atunci va fi acceptată doar o declaraţie autentică dată în 
faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau 
judiciare ori a unei asociaţii profesionale care are 
competenţe în acest sens. 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să 
prezinte acest formular, iar cerința minimă se va 
considera îndeplinită în mod cumulativ. 
În cazul în care ofertantul este o asociere, pentru a 
putea beneficia de reducerea cerinței privind valoarea 
minima a mediei cifrei de afaceri globale la 50 % fiecare 
asociat trebuie să se încadreze în categoria IMM, 
conform Legii nr.346/2004. Ofertantul individual sau 
ofertanții asociați, care solicită reducerea cerinței privind 
valoarea minimă a mediei cifrei de afaceri globale la 50 
% vor prezenta o declarație pe proprie răspundere, 
conform Anexei 1 din Legea nr.346/2004 din care să 
rezulte că se încadrează în categoria IMM-urilor. 
Valorile vor fi prezentate în lei și în Euro la cursul 
leu/euro mediu comunicat de Banca Națională a 
României pentru anul respectiv. www.bnr.ro. 

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

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

Modalitatea de indeplinire 

Cerinta nr. 1 
Lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani, conținând 
valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă 
aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. 
Ofertantul va prezenta unul sau mai multe documente/contracte 
care să confirme prestarea de servicii de acordare de credit in 
valoare totală de cel puțin 6.544.160 lei. 

 -Lista principalelor servicii de acordare credite pentru 
societăţi comerciale, autorităţi sau instituţii în ultimii 3 ani 
(formular nr.10), insoţită de  recomandarea beneficiarului.
  
 În cazul unei asocieri acest formular va fi completat de    
fiecare asociat în parte. 

 
 Ofertantul va prezenta: documente/contracte. 
 Nota: 
În cazul în care contractul conține clauze de 
confidentialitate, ofertantul va prezenta paginile din 
contract din care să rezulte părțile contractuale, 
obiectul  contractului, cantități fizice, prețul contractului 
precum și pagina finală cu semnaturi; 
Documentele solicitate se vor prezenta în copie 
certificata ,,conform cu originalul”. 
Ofertantul trebuie să facă dovada că a mai acordat cel 
puțin un împrumut bancar unei autorități publice locale, 
sau clienți privați (potrivit art.188, alin.(2) din O.U.G. 
nr.34/2006, cu modificările ulterioare), în valoare de cel 
puțin 6.544.160 lei. 

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului  
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 
evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

Modalitatea de indeplinire 

- - 

 
III.2.4) Contracte rezervate 

Nu 
 
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauza este rezervată unei anumite profesii 

Nu 
 

III.3.2) Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru 
prestarea serviciilor respective 

 
Nu 

 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1) PROCEDURA 
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IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfășurare 

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

Offline 
 

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

Licitație deschisă 
 
 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 

IV.2.1) Criterii de atribuire 

Prețul cel mai scăzut 
 
 

IV.2.2) Se va organiza o licitație electronică 

Da 
 
IV.3) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE 

 
IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă 

 
 

IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind acelașii contract 

Nu 
 

IV.3.6) Limba sau limbile în care pot fi redactată ofertă/candidatura/proiectul sau cererea de participare 

Română 
 

IV.3.7)  Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta (de la termenul limită de primire a ofertelor) 
 

90 zile 

 
IV.4) PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Întocmirea acesteia se va realiza astfel încât în procesul de evaluare, înformaţiile din propunerea tehnică să permită identificarea 

facilă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din caietul de sarcini.  
 
În conformitate cu prevederile art.34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006, cu modificările ulterioare, ofertanţii sunt 

obligaţi să indice în cadrul ofertei faptul că, la elaborarea acesteia, au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi 
protecţia muncii – se va consulta site-ul www.mmuncii.ro. - Formular nr.14. 

 
- Propunerea tehnică va conține o descriere a metodologiei de abordare, incluzând informații privind: 
- Ofertantul are obligația de a face dovada conformității propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse  prin 
Caietul de sarcini. 

Finanţare rambursabilă internă în valoare de 30.000 mii  lei, cu trageri succesive, pe o perioadă de 6 ani și o perioadă de 
graţie de 2 ani, cu dobânda ROBOR  1 M + punctele procentuale practicate de ofertant în plus peste dobânda ROBOR. 

 Toate plăţile efectuate de autoritate cu titlul de dobândă la creditul acordat se vor face în funcţie de dobânda ROBOR 1M valabilă 
la data plăţii (stabilită în funcţie de cotaţia valabilă pentru data de 15 ale fiecărei luni, anterioară lunii în care se face plata), la care se vor 
adauga punctele procentuale practicate de bancă.  

 Dobanda va fi platită lunar de către achizitor în data de 15 ale fiecărei luni. 

Comisioanele şi alte speze bancare prevăzute în ofertă nu pot fi modificate pe parcursul derulării contractului dacă oferta 
respectivă este declarată câştigătoare, acestea rămânând la cota procentuală prevăzută în oferta financiară depusă la licitaţia deschisă. 
Comisioanele sunt menţionate cu titlu enumerativ în centralizatorul de preţuri, urmând ca tipurile de comisioane să fie menţionate de 
ofertant cu precizarea cotei procentuale şi a cuantumului corespunzător acestora. 

Nr. 
crt. 

Denumire categorie  Cotă procentuală  Cuantum cost exprimat în 
lei 

1.      Dobânda  Dobânda ROBOR 1M+        ….p.p.  

2. Comision …………………..               %  

3. Comision ………………….                %   

4. Comision ………………….              %  

5. Comision ………………….               %  

6. Alte costuri ………………….             %  
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IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare 

Ofertantul trebuie să prezinte: 
- Formularul de ofertă (Formular nr.11) . 

Preţul se va exprima în lei.  

      Preţul va fi detaliat pe fiecare componentă (dobândă, comisioane şi alte costuri ale finanţării rambursabile) şi va fi prezentată 
modalitatea de calcul a dobânzii şi a fiecărui comision în parte (se va completa Centralizatorul de preţuri –anexa la Formularul de ofertă). 
Dobânda va fi plătită lunar la data de 15 ale lunii. 
 Tragerile vor fi efectuate dupa cum urmează: 
 2.000.000 lei – 15 octombrie 2013                            
 2.000.000 lei -  15 decembrie 2013 
    300.000 lei – 15 martie 2014 
    300.000 lei – 15 iunie 2014 
    300.000 lei – 15 septembrie 2014 
    300.000 lei – 15 decembrie 2014 
 5.300.000 lei – 15 martie 2015 
 6.500.000 lei – 15 iunie 2015 
 6.500.000 lei  - 15 septembrie 2015 
 6.500.000 lei – 15 decembrie 2015 

Rambursările de rate vor fi efectuate în ultima lună din fiecare trimestru, începând cu anul 2015, pe data de 15 ale lunii, după cum 
urmează: 

 1.000.000 lei – 15 septembrie 2015 
 1.500.000 lei – 15 decembrie 2015 
 1.500.000 lei – 15 martie 2016 
 1.500.000 lei – 15 iunie 2016 
 1.500.000 lei – 15 septembrie 2016 
 1.500.000 lei – 15 decembrie 2016 
 2.000.000 lei – 15 martie 2017 
 1.500.000 lei – 15 iunie 2017 
 1.500.000 lei – 15 septembrie 2017 
 1.550.000 lei – 15 decembrie 2017 
   2.000.000 lei –15 martie 2018 
  2.000.000 lei –15 iunie 2018                                                                                                                                                                                            
 1.600.000 lei – 15 septembrie 2018 
 1.550.000 lei – 15 decembrie 2018 
 2.950.000 lei – 15 martie 2019 
 2.500.000 lei – 15  iunie 2019 
 2.350.000 lei – 15 septembrie 2019. 
 
 Rambursare anticipată: Se va completa Declarația privind condițiile rambursării anticipate a creditului – Formular nr.13. 
 

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei 
 

Data limită de depunere a ofertei: conform anunțului de participare, la sediul Consiliului  Județean Ialomița, Registratură. 
Deschiderea ofertelor va avea loc la data precizată la nivelul anunțului de participare, la sediul Consiliului Județean Ialomița. 

 
Oferta va cuprinde; 
a)   documentele care însoțesc oferta; 
b)   documentele de calificare; 
c)   propunerea tehnică; 
d)   propunerea financiară. 

 
a)   Documentele care însoțesc oferta, plasate la vedere în afara coletului exterior sunt: 
1.   S crisoare de înaintare (Formular nr.1); 
2.  împuternicirea pentru reprezentantul ofertantului participant la sesiunea de deschidere + copie carte de identitate a 
împuternicitului; 
3.  Scrisoare de garanție pentru participare sau orice alt document de constituire a garanției de participare conform punctului  
III.1.1.a) Garanție de participare; 
4.   Dovada încadrării în categoria IMM-urilor , conform Legii 346/2004 (dacă este cazul). 
5.   Acord de asociere ( Formular nr.3) (dacă este cazul). 

 
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei si câte un exemplar al documentelor care o însotesc în original si o copie. 

În eventualitatea unei discrepanțe între original și copie, va prevala originalul.Originalul și copia trebuie tipărite sau scrise cu 
cerneală neradiabilă și vor fi numerotate și semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanții autorizați să angajeze 
ofertantul în contract. 

În cazul în care oferta nu este semnată de către reprezentantul legal al ofertantului, se va prezenta o împuternicire 
corespunzătoare (semnată de către reprezentantul /reprezentanții legali) prin care persoana semnatară este împuternicită să 
angajeze ofertantul în aceasta procedură. 

În cazul documentelor emise de instituții/ organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie 
semnate și parafate conform prevederilor legale. 

Oferta va conține în mod obligatoriu un opis al documentelor care se depun. 
Orice stersatură, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana 

/persoanele autoriat/autorizate să semneze oferta. 
Ofertele trebuie să fie depuse folosind sistemul de plic dublu, adică un pachet sau un plic /colet exterior, sigilat și 

netransparent care să conțină 2 (doua) plicuri interioare marcate: 
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-   ,,ORIGINAL’’ 
-   ,,COPIE’’ 

Fiecare dintre acestea trebuie să fie sigilat și netransparent. 
În continuare, fiecare dintre cele 2(două) plicuri interioare (ORIGINALUL și COPIA) va conține alte 3 (trei) plicuri separate 

marcate corespunzător cu: 
 

1 - ,, DOCUMENTE DE CALIFICARE’’ 
2 - ,, PROPUNEREA TEHNICĂ’’ 
3 - ,, PROPUNEREA FINANCIARĂ’’ 

Coletul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea și adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, 
în cazul în care oferta respectivă a fost depusă după data și ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în 
anunțul de participare sau nu este însoțită de garanția de participare în cuntumul, forma și perioada de valabilitate solicitate în 
documentația de atribuire. Coletul exterior care conține originalul și copia trebuie să fie marcat astfel: 
 
COLET  EXTERIOR 
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA 
Piața Revoluției, nr.1, mun. Slobozia, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920032, Romania 
“A NU SE DESCHIDE îNAINTE DE DATA ..................., ORA ...............”. 

 
DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI 
......................................................................... 

 
Dacă coletul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă nu-și asumă nicio 

responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 
Orice ofertant are dreptul de a-și modifică sau a-și retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunere a 

ofertelor și numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. 
În cazul în care ofertantul dorește să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligația de a asigura primirea și 

înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. 
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate în acelașii mod cum a fost prezentată oferta cu 

amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod obligatoriu și inscripția ,, MODIFICĂRI “ 
Ofertantul nu are dreptul de a-și retrage sau a-și modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunere a ofertelor, 

sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică și a executării garanției 
pentru participare. 

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării ofertei sale, precum și a documentelor care o însoțesc, iar 
autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective. 

 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

Executarea contractului este supusă unor condiţii speciale  

da                                  nu |_| 

Contractul de achizitie publică se va incheia sub condiţie suspensivă, adică acesta va intra in vigoare și va produce 
efecte între părti, numai dacă autoritatea contractantă va obţine avizul favorabil al Comisiei de autorizare a finanţărilor 
rambursabile locale, cu privire la contractarea acestui credit potrivit prevederilor H.G. nr.9/2007 privind constituirea, componența 
si funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, modificată și completată prin H.G. nr.145/13.02.2008; 
În cazul neîndeplinirii condiției suspensive, respectiv în cazul în care contractarea creditului nu va fi autorizată, autoritatea 
contractantă neobtinând avizul favorabil al Comisiei de autorizare a finanţărilor rambursabile locale, contractul de credit incheiat 
cu ofertantul care va fi declarat câstigator, se desființează cu efect retroactiv chiar din momentul încheierii acestuia, cu toate 
consecinţele juridice care decurg din aceasta situaţie. 

Contractul de achizitie publică care urmează a fi incheiat constituie informaţie de interes public şi, în consecinţă, nu va fi 
supus reglementărilor privind secretul bancar. 

Aceste specificaţii vor constitui alaturi de altele, clauze obligatorii ale contractului de achiziţie publică. 

     Încheierea contractului se va realiza cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin  legea 
109/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC 

Nu 
 
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare: 

 
VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE ÎNSCRIE ÎNTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANȚAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM 
OPERAȚIONAL/PROGRAM NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 

Nu 

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Tipul de finanțare: Fonduri bugetare 
 
VI.3) ALTE INFORMATII 
Informații privind subcontractanții: 
Declarație privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și specializarea acestora – Formularul nr.15. În cazul 

unei asocieri, acest formular se va completa de catre Lider. Dacă ofertantul declarat câstigător foloseste subcontractanți, înainte de 
încheierea contractului operatorul economic ofertant va prezenta autorității contractante contractele încheiate cu subcontractanții 
nominalizați în ofertă.În cazul în care anumite părți din contract ce urmează a fi atribuit se vor îndeplini de către unul sau mai mulți 
subcontractanți, ofertantul are obligația de a preciza partea/parțile din contract pe care acesta urmează sa le subcontracteze, datele de 
recunoaștere ale subcontractanților propuși și acordul acestora. 
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Informații privind asocierea 
-Se va prezenta Formularul privind Acordul de Asociere, în cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici.Se completează 
și se prezinta un acord de asociere în cazul în care anumite persoane juridice vor depune oferta comună – Formularul nr.3.În cazul asocierii 
mai multor executanți, cerințele privind eligibilitatea și înregistrarea trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerințe privind 
capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară trebuie să fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociați. În cazul câstigării, înainte 
de semnarea contractului, se va prezenta legalizarea asocierii, formă sub care trebuie să ramână pe toata durata contractului.Pentru 
vizualizarea documentației de atribuire încarcate în S.E.A.P. operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizării fișierelor 
semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatură electronică). 
 

Modul de desfășurare a licitației electronice si modul de departajare a ofertelor: 
- Licitaţia electronică va cuprinde o rundă de o zi (24 ore), în care ofertanţii îşi vor putea îmbunătăţi oferta financiară (costul total al 
creditului), depusă anterior organizării acestei faze.  
- În orice moment, pe parcursul desfăşurării etapei suplimentare de licitaţie electronică, sistemul informatic va pune la dispoziţia 
participanţilor informaţii necesare acestora pentru a-şi determina poziţia pe care o ocupă în clasament. 
- În cazul în care ofertantul declarat admis şi înregistrat în S.E.A.P. nu modifică în cadrul fazei de licitaţie electronică elementele ofertei care 
fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luată în considerare oferta depusă de către acesta anterior desfăşurării 
acestei faze, introdusă în prealabil în S.E.A.P. de autoritatea contractantă. 
- Dacă pe parcursul rundei de licitaţie electronică nu se mai introduc preţuri şi/valori noi ale elementelor care fac obiectul procesului de 
ofertare, autoritatea contractantă are dreptul de a decide cu privire la finalizarea licitaţiei electronice fără a mai organiza o runda următoare. 
- Informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării, pot fi 
accesate de ofertanţi de pe site-ul www.e-licitatie.ro, la secţiunea „Cerinţe tehnice minimale”. 
- Pentru participarea la această etapă, ofertanţii trebuie să fie înregistraţi în S.E.A.P. şi să primească invitaţii de participare la acestă etapă 
după aplicarea criteriilor de selecţie şi evaluare, de către autoritatea contractantă. 
-  Procedura privind înregistrarea în S.E.A.P. este prevăzută în H.G. nr.1660/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Invitaţia se va 
transmite pe cale electronică şi pe fax, simultan tuturor ofertanţilor care au depus oferte admisibile.  
Dacă în urma etapei suplimentare de licitaţie electronică vor exista două sau mai multe oferte cu acelaşi preţ (cost total al creditului), 
achizitorul va solicita ofertanţilor o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă 
propunere financiară are preţul cel mai scăzut. 
ATENTIE! 
Pentru a putea participa la etapa finală de licitaţie electronică, operatorul economic are obligaţia de a fi înscris în Sistemul 
Elecronic de Achiziţii Publice. 
(Conform articolul 38 din H.G nr.925/2006 alin.(4),modificat de H.G 834/2009:  
,, În cazul organizării etapei finale de licitaţie electronică, clasamentul final se stabileşte luând în considerare şi rezultatul obţinut în procesul 
repetitiv de ofertare derulat în cadrul etapei respective. Refuzul unui operator economic de a se înregistra în S.E.A.P. în scopul participării la 
etapa finală de licitaţie electronică este asimilat cu retragerea ofertei, în acest caz fiind aplicabile prevederile art. 87 alin. (1) lit. a).’’) 
 

VI.4) CAI DE ATAC 

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac 
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 

 
Adresa poștală: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, București, Localitatea: București, Cod poștal: 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 căilor de atac 

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac 
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac 

 
JUDEȚUL IALOMIȚA  
Adresa postala: Piata Revoluției, nr.1 Slobozia, jud. Ialomița, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920032, România, Tel. +40 

243230200, Email: achizitiicji@yahoo.com, Fax: +40 243232400/243233000, Adresa internet (URL): www.cicnet.ro 



 

 

                                                                                                                               FORMULAR NR.1  

 
 
 
            Ofertant                                                                      Înregistrat la sediul  
............................................                                                 autorităţii contractante 
        (denumire/nume)                                                            Nr. ........... / ........... 

 
 
 

Scrisoare de înaintare 
 

 Către ..................................................(denumirea autorităţii contractante şi adresa 
completă) 
 
 Ca urmare a anunţului de participare apărut în S.E.A.P., nr. …..... din.........................., 
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului                            (zi/lună/an) 
..................................................................,. noi..................................................................................... 
(denumirea contractului de achiziţie publică);              (denumirea/numele ofertantului)  
vă transmitem alăturat următoarele: 
 
1. Documentul ..................................................... privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi 
         (tipul, serie/număr, emitent) 
în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 
 
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ..... copii: 

    a) oferta; 
    b) documentele care însoţesc oferta; 

 
     Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele 
dumneavoastră. 
 
  
 
 
 Data completării...................                                              
 
 
 Cu stimă,  

                  
 
 
                                                                                   
                Ofertant,               

                         ...................................  
                                                                                                       (semnătura autorizată)                         



 

       BANCA             FORMULAR NR.2 
    .......................................... 
               (denumirea) 
 

 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ 
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 
 

Către ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă) 
 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ________________________________, 
(denumirea contractului de achiziţie publică), noi ________________________________, 
(denumirea băncii, )având sediul înregistrat la ______________________,(adresa băncii) ne 
obligăm faţă de ___________________________ (denumirea autorităţii contractante)  să plătim 
suma de ________, (în litere şi în cifre) la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia 
de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că 
suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile 
următoare: 
 
    a) ofertantul _____________________________________ (denumirea/numele) şi-a retras oferta 
în perioada de valabilitate a acesteia; 
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________ 
(denumirea/numele)nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 
    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul 
__________________________________________ (denumirea/numele) a refuzat să semneze 
contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
 

 
 
 
 
 
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________. 
 
Parafată de Banca __________ (semnătura autorizată) în ziua ____ luna ____ anul ____ 

                                               
              
           
 



 

FORMULAR NR.3 
 

                                                                                                         
      

ACORD DE ASOCIERE 
nr………./………… 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 
.............................................................. 

 
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    
1. Părţile acordului: 
_______________________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) şi__________________________ reprezentată 
prin..............................., în calitate de.............. 
                                                                               (denumire operator economic, sediu, telefon) 
 
2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului 
cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca 
fiind câştigătoare.  
                  
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  
1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 
 
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de 
achiziţie publică este: 
1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
 
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi 
se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
 
3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituită în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii 
de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul 
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  
 
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea 
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord.  
 
 
 
 



 

 
 
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în 
cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie. 
 
5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 
 
6 Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
 
7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi............................(data semnării lui) 
 

 
 

Liderul asociatiei: 
 

______________________ 
(denumire autoritate contractantă) 

 
 
 

ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                   
                FORMULAR NR.4 
             Ofertant 
   .................................. 
    (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de 
urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani 
nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de 
operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, 
nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 
                                                                                               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
 
    Data completării ...................... 
 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 

 



 

FORMULAR NR. 5 

Operator economic 
......................................  

(denumirea/numele) 
 
DECLARATIE 

privind neincadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

 
 

Subsemnatul(a)............................................. (denumirea, numele operatorului economic),  

in calitate de ofertant la procedura de .................................................... pentru atribuirea contractului 

de achiziție publică având ca obiect ................................................... (denumirea seviciului și codul 

CPV), la data de .............. (zi/luna/an), organizată de ................................................ (denumirea 

autorității contractante), declar pe proprie răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activitățile mele comerciale nu sunt suspendate și nu fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 
 
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situațiile prevăzute la 
lit. a); 
 
c) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România sau în tara în care sunt stabilit; 
 
 c^1) nu am fost in situația că, în ultimii 2 ani nu-mi îndeplinesc sau să-mi îndeplinesc în mod 
defectuos obligațiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natură 
sa producă grave prejudicii beneficiarilor mei; 
 
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecatorești, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie 
profesională. 
 
e) nu  prezint informații false sau prezint informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în 
legatură cu situația proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a)-d). 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și inteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 
Înteleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

         
             Operator economic, 
                            ……………… 

(sematura autorizată) 
 
 



 

FORMULAR NR.6 
Operator economic 
(denumirea/numele) 
 
 

CERTIFICAT 
de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

 
 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ............................................., reprezentant/reprezentanti legali 
al/ai .............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de 
achiziţie publică organizată de ................................, în calitate de autoritate contractantă, cu 
nr. .............. din data de ...................., certific / certificăm prin prezenta ca informaţiile 
conţinute sunt adevarate şi complete din toate punctele de vedere. 
 
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ..........................................., următoarele: 
 
1. am citit şi am înteles conţinutul prezentului certificat; 
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile 
în care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate şi/sau incomplete în orice privinţă; 
3. fiecare semnatură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze 
oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor continuţi de ofertă; 
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se întelege oricare persoană fizică sau 
juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în 
cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de 
participare; 
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare 
concurent, fara a exista consultări, comunicări, întelegeri sau aranjamente cu aceştia; 
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din întelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul ale acestora, intenţia de a oferta sau 
nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin 
natura lor, nu au legatură cu obiectul respectivei proceduri; 
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din întelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 
8. detaliile prezentate în oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 
înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 
 
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 
consemnate în prezentul certificat sunt adevarate şi întrutotul conforme cu realitatea. 
 
 
Data completării ...................... 

 
 

Operator economic, 
________________________ 

(numele, semnãtura autorizată) 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
    FORMULAR NR.7 

                                                                                                                  
OPERATOR ECONOMIC 

 
 
 

DECLARATIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea operatorului economic), declar 
pe propria raspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziție publică ............... (se menționează procedura), având ca obiect 
................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării și codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), 
organizata de ....................... (denumirea autoritătți contractante), particip și depun oferta: 

[ ] în nume propriu; 
[ ] ca asociat în cadrul asociației ..............................; 
[ ] ca subcontractant al .........................................; 
(Se bifeaza opțiunea corespunzatoare) 

 
2. Subsemnatul declar ca: 

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 
[ ] sunt membru în grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint în anexa. 
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în 
prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție 
publică sau, în cazul în care vom fi desemnați căștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție 
publică. 
 
4. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, 
situațiilor și documentelor care însotesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor 
din prezenta declarație. 
 
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ................ (denumirea și adresa autorității 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 

Operator economic, 
.......................................... 

(semnatura autorizată) 

 

 



 

Operator economic        FORMULAR NR.8 
    _________________________ 

        (denumirea/numele) 
 

 
DECLARAŢIE 

privind dispoziţiile art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006,  
cu modificările şi completările ulterioare 

 
 
     Subsemnatul(a) ............................................... (denumirea, numele operatorului economic), 
în calitate de ofertant la procedura de …….………………………..(se menţionează procedura) 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
……………………................................ (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul 
CPV), la data de ....................... (zi/luna/an), organizată de ................................ (denumirea 
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 
 Membrii din cadrul consiliului de administraţie/ organ de conducere sau de supervizare 
şi/sau acţionarii ori asociaţii, persoanele care sunt soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al patrulea 
inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din 
ordonanţa de urgenţă, ai operatorului economic pe care îl reprezint, nu deţin funcţii de decizie în 
cadrul autorităţii contractante. 

În cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea înţeleg să fiu exclus din 
procedura de atribuire. 
 
 
                                               Operator economic, 
                                                   ........................ 
                                             (semnatura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Operator economic       FORMULAR NR.9 
(denumirea/numele) 
   

INFORMAŢII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele: 
_______________________________________________________________________ 
2. Codul fiscal: _____________________ 
3. Adresa sediului central: 
____________________________________________________________________ 
4. Telefon: _______________________ 
     Fax: __________________________ 
     E-mail: ________________________ 
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _________________________________ 
                                                                 (numărul înmatriculare/inregistrare, data) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 
                                                            (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare________________________(se va solicita după 
caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de 
funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 
4._______________________________________________________ 
8. Principala piaţă a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri globală pe cel mult ultimii 3 ani: 
 

 
Anul 

Cifra de afaceri 
globală(la 31 dec.) 

lei 

Cifra de afaceri globală(la 31 dec.) 
echivalent  

euro 
       

................................ 
                    ............................................... 

       
................................ 

                    ............................................... 

       
................................ 

                    ................................................ 

Media anuală :                   
................................ 

                  ................................................ 

 
 
Data completării ...................... 

 
 

Operator economic, 
________________________ 

(numele, semnătura autorizată) 
 



 

FORMULAR  NR.10 
                Ofertant         
   ....................................... 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

Declaratie privind lista principalelor 
Servicii financiare de acordare de credite, in ultimii 3 ani 

 
 
 
 
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
................................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa 
ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
........................................................................ (denumirea si adresa autoritaţii contractante)     cu 
privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră. 
 
                
 
 
 
              
          Ofertant, 
                                       
                         ................................. 
                                                                            (semnatura autorizată ) 
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                Ofertant                                                                                              FORMULAR NR.11 
       ............................ 
     (denumire/numele) 

 
Formular de oferta 

 Către……………………………………………………………………………………….. 
 (denumirea autorităţii contractante si adresa completă) 
Domnilor, 
  
Examinând  documentaţia  de atribuire, subsemnaţii, reprezentaţi  ai ofertantului 
_____________________________________________, ne oferim ca,  în conformitate                       
(denumirea/numele ofertantului) 
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm servicii de 
creditare financiară pa bază de contract. 
 Costul total al creditului acordat  JUDEȚUL IALOMIȚA  este  de  
___________________ LEI, (__________________________________) suma în litere, 
maturitatea creditului este de ___________ani, formula de calcul a ratei dobânzii este: 
  (ROBOR 1M ) + marjă fixa dobanda, pe an, calculată la sold. 
 Costul  perceput  pentru  serviciile  de creditare  financiară  pe bază  de contract 
este compus din : 

- comision _________________(detaliere: tip,valoare, procent) 
- comision _________________(detaliere: tip,valoare, procent) 
- …………………………………………. 
- …………………………………………. 
- Alte costuri_________________(detaliere: tip,valoare, procent) 

 
conform Anexei nr.1  

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile 
în graficul de timp anexat. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de ______  zile, respectiv 
pana la data de  _____________________                    (durata in litere si cifre) 
                                                  (ziua/luna/anul) 
ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
 Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica această ofertă , împreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastră , prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi.  
 Precizăm că: 
         depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de  
         ofertă separată, marcat in mod clar “alternativă”; 
 nu depunem ofertă alternativă 
  (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta ofertă 
pe care o puteţi primi. 
 NOTA: 
 La acest formular se va anexa simularea graficului de acordare şi rambursare a creditului, 
care să cuprindă toate costurile aferente contractării şi derulării creditului.  
 Data  _________/________/________ 
 ______________, in calitate de ______________________, legal autorizat să 
             (semnătura) 

semnez oferta pentru si in numele __________________________________.
 (denumire/ nume ofertant) 



 

Anexa  la Formularul nr.11 
 
 
 
 

     OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 
 

 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire categorie Cota procentuală Cuantum cost 
exprimat în lei 

 Dobândă Dobândă ROBOR 1 M  
+_______…….p.p. 

 

 Comision..................   
                    ……….   
                     ……….   
                     ……….   
 Alte costuri……………….   
    
    
    
    
    
    
    
 COSTUL TOTAL AL 

CREDITULUI 
xxxxxxxxx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    BANCA                FORMULAR NR.12 
    ......................................... 
              (denumirea) 
 
 
 
 

               SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 
 
 

 
Către ___________________________________________ 

                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 
 

Cu privire la contractul de achiziţie publică ___________________________________, 
(denumirea contractului) între __________________, în calitate de contractant şi 
__________________, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea 
achizitorului, până la concurenţa sumei de _____________ reprezentând ______% din valoarea 
contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu 
privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în 
contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. 

 Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din 
partea achizitorului sau a contractantului. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________ . 
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 

garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, 
se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde 
valabilitatea. 

 
 
 
Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnătura autorizată) 
 



 

 
       FORMULAR NR.13 

 
 

Ofertant                                          
………………………. 
     (denumire/numele) 
 
 

DECLARATIE 
 

privind condiţiile rambursării anticipate 
 

 
 
 

1. Subsemnatul ……………………………….., reprezentantul împuternicit al 
………………………………………………………. declar pe propria răspundere  
    (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului),  
sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice că : 
 
 ACCEPT      
 
      
 NU ACCEPT 
  
 Detalii dacă consideraţi. 
rambursarea anticipata a creditului acordat                                                     . 
 2.  Prezenta declaraţie este valabila la data de ………………(se precizează data 
expirării perioadei de valabilitate a ofertei) si este valabila pana la sfarsitul perioadei de rambursare 
a creditului stabilita prin Contractul de creditare. 
 
 
 
 Data completării ……………………. 
 
 
 
 
 
 

                                               Ofertant, 
    ………………………….. 

                                                (semnătură autorizată) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Operator economic,       FORMULAR NR.14 
________________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII 
 
 
 
 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant al 
……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să 
prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii 
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România. 
 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de 
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru 
îndeplinirea acestor obligaţii. 
 
 
 
 
 
 
Data completării :[......................]     
 
Operator economic,……....……………………….. 
 

(nume, semnătura autorizată şi ştampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FORMULAR NR.15 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
   (DENUMIREA/NUMELE) 
 

DECLARAŢIE 

privind subcontractanţii şi specializarea acestora 

 
 Subsemnatul ______________________________________ reprezentant împuternicit al  
___________________________________________________________________________ 

(DENUMIREA/NUMELE ŞI SEDIUL/ADRESA OFERTANTULUI) 
 

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că  

 voi subcontracta 

 nu voi subcontracta  

(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

o parte/părţi din contractul de achiziţie publică „______________________________”, cod CPV 
________, organizată de _________. 

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Nr. 
crt. 

Denumire /nume 
subcontractant1 

Datele de 
recunoaştere ale 

subcontractanţilor Specializare 

Partea/părţile din contract 
ce urmează a fi 
subcontractate 

     

     

     

             
Data completării: 

OPERATOR ECONOMIC, 
_______________________ 

(SEMNĂTURA AUTORIZATĂ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Se vor ataş a acordurile de subcontractare încheiate cu subcontractanţ ii propuş i, dacă este cazul. 



 

 
 
 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr. ............. / .................. 

 
La contractut de achiziție publică nr. ______ / _________ încheiat între ___________ 
________________________ privind execuția _______________________________ 
(denumire autoritate contractanta) 
la __________________________________________________________________. 
(denumire contract) 
1. Părți contractante: 
Acest contract este încheiat între S.C. ________________________ cu sediul in ____  
_________________________, reprezentată prin _____________ Director General și  
          (adresa, tel., fax,) 
_________________________ Director Economic, denumită în cele ce urmează  
contractant general și 
S.C. ______________________________ cu sediul în _________________________ 
 (adresa, tel., fax,) 
reprezentată prin _____________ Director General și _________________________  
Director Economic, denumită în cele ce urmează subcontractant. 
2. Obiectul Contractului 
Art. 1. _____________ ce fac obiectul prezentului contract sunt ______________ de: 
             (servicii) 
- ___________________ 

- ___________________ . 

Art. 2. Valoarea _________________ este conform ofertei prezentei prezentate de  
Subcontractant. 
Art. 3. contractantul general va plati subcontractantului următoarele sume: 
- lunar, în termen de ______ (zile) de la primirea de către contractantul  

- general a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea  

- _________________ executate în perioada respectivă.          

-   ( servicii) 

- plata ________________ se va face în limita asigurării finanțării  

                         (serviciilor) 
_________________________ de către beneficiarul ____________________ 
   ( serviciilor)                                             (denumire autoritate contractantă) 
 
 
 
Art. 4. Durata de prestare a __________________________ este în conformitate  
                                                        (serviciilor) 
cu contractul, eșalonată conform graficului anexă la contract. 
Art. 5. Durata garanției de bună execuție este de _____ luni și începe de la data  
semnării procesului verbal încheiat la terminarea _________________________. 
                                                                                        (serviciilor) 
Art. 6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentația completă 
 verificată cu dispozițiile legale. 
3. Alte dispoziții: 



 

Art. 7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a _________________________ 
                                                                                       ( serviciilor) 
 si neîncadrarea din vina subcontractantului, în durata de execuție angajată de  
contractantul general în fața beneficiarului, subcontractantul va plati penalități de  
____ % pe zi întarziere din valoarea ______________ nerealizată la termen. 
                        ( serviciilor) 
Pentru nerespectarea termenelor de plată prevazute la art. 3., contractantul general  
va plăti penalități de ____ % pe zi întarziere la suma datorată. 
Art. 8. Subcontractantul se angajează față de contractant cu aceleași obligații și  
Responsabilități pe care contractantul le are față de investitor conform  
contractului ______________________________________________. 
                           (denumire contract) 
Art. 9. Neîntelegerile dintre părți se vor realiza pe cale amiabilă. Dacă acest  
lucru nu este posibil, litigiile se vor soluționa pe cale legală. 
Prezentul contract s-a incheiat azi, ___/___/_____, în două exemplare, 
 câte un exemplar pentru fiecare parte. 
 
__________________________    ______________________ 
                            (contractant)         
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	1
	2 caiet de sarcini
	3 contract cadru
	4
	5


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AachenBoldRom
    /AbcCursive
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /ACharmingFont
    /ACharmingFontExpanded
    /ACharmingFontItalic
    /ACharmingFontLeftleaning
    /ACharmingFontOutline
    /ACharmingFontSuperexpanded
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Ajile
    /akaDora
    /AlbertusExtraBold
    /AlbertusMedium
    /Alexandria-Medi
    /Algerian
    /AllenconDemo
    /AlluraScript
    /ALSScript
    /AmazeBold
    /AmazeItalic
    /AmazeNormal
    /AmeliaBT-Regular
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOliveBold
    /AntiqueOliveItalic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialMTBlack
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRom
    /ArialRomanesc
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialRoundedROMBoldmm
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoldBoecklinRNormal
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /ArribaArribaLetPlain
    /ArrusBT-BlackItalic
    /ArrusBT-BoldItalic
    /Artistic
    /AsiaA
    /AstigmaSolid
    /AstronBoyVideo
    /AstronBoyWonder
    /Astro-SemiBold
    /Atlantis-NormalAA
    /AugsburgInitials
    /Aurit
    /Automobile
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGardeBookRNormal
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /Axaxax-light
    /Axaxaxregular
    /Azuga
    /BalletEngraved
    /BalloonBT-Bold
    /BalloonBT-ExtraBold
    /BalloonBT-Light
    /bamboo
    /BamfBold
    /BancoNormal
    /BanffPSMT
    /BangkokPSMT
    /BangLetPlain
    /BankGothicBT-Medium
    /BarbadosCyr-Normal
    /BARBARNormal
    /Barbatrick
    /BardPlain
    /BASEHEAD
    /BaskOldFace
    /BasqueLight
    /Batang
    /Battlestar
    /Bauhaus93
    /BauhausHeavyRNormal
    /BauhausLightRNormal
    /BauhausMediumRNormal
    /Baveuse3D
    /BaZnaBold
    /BaZnaHeavyHeavy
    /BaZnaLightLight
    /BaZnaNormal
    /BeaniePlain:
    /BeautySchoolDropoutII
    /BedrockPlain
    /BeeBopp-Normal
    /BeeskneesITC
    /Beia
    /Beius
    /BelchingUpSalisburySteak
    /BellBottom
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BelweBT-Bold
    /BenguiatBookRNormal
    /BenguiatFriskyATT
    /BenguiatITCbyBT-BoldItalic
    /BergellLetPlain
    /BerlinerRegularSwfte
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BertramLetPlain
    /Besafe
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /Billboard
    /BirchStd
    /BitScript
    /BlackadderITC-Regular
    /Blackletter686BT-Regular
    /BlackoakStd
    /Blades
    /BLAST
    /BloodOfDracula
    /BodieMFFlag
    /BodnoffPSMT
    /BodoniBlack-Regular
    /Bodoni-Bold
    /Bodoni-BoldItalic
    /Bodoni-Italic
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BodoniPosterRNormal
    /Bodoni-Regular
    /BoinkLetPlain
    /BONES
    /BONKERSshadow
    /Bonnet
    /BoobToob
    /BoobToobOpen
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /BookmanITCbyBT-Demi
    /BookmanITCbyBT-DemiItalic
    /BookmanITCbyBT-Light
    /BookmanITCbyBT-LightItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanLightRNormal
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /Boron
    /Botosani
    /Brad
    /BradleyHandITC
    /BraesideLumberboy
    /Braggadocio
    /Bran
    /Brasov
    /BrasovBold
    /BrasovLight
    /BremenBT-Black
    /BremenBT-Bold
    /Brickletter
    /BrightonBold
    /BriquetPlain
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BroadwayBT-Regular
    /BroadwayEngravedBT-Regular
    /BrockScript
    /BronxLetPlain
    /BrooklynPSMT
    /BrookmanSwashBold
    /BrushScriptBT-Regular
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptRNormal
    /BrushScriptStd
    /Bucuresti
    /BucurestiBold
    /BucurestiLight
    /BudmoJiggler
    /BudmoJigglerBold
    /BulletHolz
    /BurnstownDam
    /BurntMF
    /Burris
    /BurrisGhostTown
    /BurrisShootOut
    /BuschGardenz
    /BuxomD
    /Buzau
    /Calarasi
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /Caligraf-E
    /Caligula
    /CaliphRegular
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /CalligrapherRegular
    /Callistroke
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /CamelliaDEE
    /CamelliaExtraBold
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /CandyCaneUnregistered
    /CaptainHowdy
    /CaptainSwabby
    /Cardiff
    /Carei
    /CarmenCaps
    /CarmenCapsInside
    /CarmenCapsOutside
    /CarnivalMFOpen
    /CarnivalMFRimmed
    /Cartoon-Bold
    /CaslonFiveFortyRomanRNormal
    /CaslonOpenFaceRNormal
    /CasperComics
    /CasperOpenFacePSMT
    /Castellar
    /CasualContactMF
    /CataneoBT-Regular
    /Caveman
    /Centaur
    /Century
    /Century725BT-Black
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldStyleRegularR
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Bold
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CGOmega
    /CGOmegaBold
    /CGOmegaBoldItalic
    /CGOmegaItalic
    /CGTimes
    /CGTimesBold
    /CGTimesBoldItalic
    /CGTimesItalic
    /ChainFontBlack
    /ChainFontOpen
    /Chance
    /ChangChang
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharlesworthBold
    /CharlesworthPlain
    /Charting
    /CheapInkkilledmyPrinter
    /ChefsSliceNovice
    /ChellChromeBold
    /ChellChromeROMmmBold
    /ChelseaStudio
    /ChickenScratch
    /Chiller-Regular
    /ChineseRocks
    /ChopinScript
    /CircleD
    /CityDEE-Bold
    /CityDEE-Ligh
    /CityDEE-Medi
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Book
    /ClarendonCondensedBold
    /ClarendonExtended-Bold
    /ClassicalGaramondBT-BoldItalic
    /ClearDBNormal
    /Clocks
    /Cobadin
    /CocaCola
    /Collins
    /ColonnaMT
    /ComicBookCommando
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialScript3
    /CommercialScriptBT-Regular
    /CommonBullets
    /CompactaBT-Black
    /CompactaBT-Light
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constanta
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackRNormal
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CooperBT-Medium
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothicBT-Heavy
    /CopperplateGothicBT-Roman
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /Coronet
    /CosmicTwoPlain
    /Costinesti
    /CottagePlain
    /CottonwoodRNormal
    /Coulures
    /CountdownD
    /Courier
    /CourierBold
    /CourierBoldItalic
    /CourierItalic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierPS
    /CourierPS-Bold
    /CourierPS-BoldOblique
    /CourierPS-Oblique
    /CoventryGarden
    /Cow-Spots
    /Craiova
    /Creepygirl
    /CreepygirlLight
    /CreepygirlLightOblique
    /Cretino
    /CroissantD
    /CrystalCyr
    /CuneiformWd
    /Cuomotype
    /CupruBold
    /CupruConturBold
    /CurlzMT
    /CzarBold
    /CzarBoldItalic
    /CzarItalic
    /CzarNormal
    /Daia
    /DallasCyr-Bold
    /DallasCyr-BoldItalic
    /DarkBastion
    /DauphinPlain
    /DavidaBoldBT-Regular
    /DavysRibbons
    /DawnCastlePlain
    /DawnCastlePSMT
    /DeathheadKeltCaps
    /Decor
    /Decorated035BT-Regular
    /Decor-Bold
    /DeftoneStylus
    /Delusion
    /Derby
    /Desdemona
    /DexGothicD
    /DextorD
    /DextorOutD
    /DFCalligraphicOrnamentsLET
    /DfCalligraphicOrnamentsLetPlain
    /DiagerRegular
    /DiamondFantasyNormal
    /DIESEL
    /Dijkstra
    /DiskusD-Medi
    /DomCasualRNormal
    /Dr.Peppers
    /DSman
    /Duality
    /EccentricStd
    /Edmunds
    /EdwardianScriptITC
    /Effloresce
    /Effloresce-Bold
    /Effloresce-BoldItalic
    /Effloresce-Italic
    /Eldorado
    /Electrik
    /Elegance
    /ElegantGaramondBT-Bold
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /ElevNormal
    /EmbassyBT-Regular
    /EmbossedGermanica
    /Eminenz
    /EmpireState
    /EmporiumCapitals
    /English111VivaceBT-Regular
    /English157BT-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /FelixTitlingMT
    /FencesPlain
    /FetteFrakturRNormal
    /FlamesMF
    /FleetingMF
    /FlemishScriptBT-Regular
    /Floralies
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FrancePSMT
    /FrankfurtGothicHeavyPSMT
    /FrankfurtGothicPSMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothicBookRNormal
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothicHeavyRNormal
    /FranklinGothicLTCom-Bk
    /FranklinGothicLTCom-BkCm
    /FranklinGothicLTCom-BkCmIt
    /FranklinGothicLTCom-BkCn
    /FranklinGothicLTCom-BkCnIt
    /FranklinGothicLTCom-BkIt
    /FranklinGothicLTCom-BkXCm
    /FranklinGothicLTCom-Dm
    /FranklinGothicLTCom-DmCm
    /FranklinGothicLTCom-DmCmIt
    /FranklinGothicLTCom-DmCn
    /FranklinGothicLTCom-DmCnIt
    /FranklinGothicLTCom-DmIt
    /FranklinGothicLTCom-DmXCm
    /FranklinGothicLTCom-Heavy
    /FranklinGothicLTCom-HeavyIt
    /FranklinGothicLTCom-Md
    /FranklinGothicLTCom-MdCn
    /FranklinGothicLTCom-MdCnIt
    /FranklinGothicLTCom-MdIt
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /Freeform721BT-Black
    /Freehand471BT-Regular
    /Freehand521BT-RegularC
    /Freehand575BT-RegularB
    /Freehand591BT-RegularA
    /FreestyleScript-Regular
    /FreestyleScriptRNormal
    /FrenchScriptMT
    /FrutigerSAINBdv1Bold
    /FrutigerSAINItv1Italic
    /FrutigerSAINRmv1Roman
    /FrutigerSBINBdv1Bold
    /FrutigerSBINItv1Italic
    /FrutigerSBINRmv1Roman
    /FrutigerSCINBdv1Bold
    /FrutigerSCINItv1Italic
    /FrutigerSCINRmv1Roman
    /FunctionTwoLight-Regular
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaCondensedExtraBoldRNormal
    /FuturaCondensedLightRNormal
    /FuturaCondensedRNormal
    /FuturaRNormal
    /FZ-JAZZY193D
    /Garamond
    /GaramondAntiqua
    /Garamond-Bold
    /GaramondHalbfett
    /Garamond-Italic
    /GaramondKursiv
    /GaramondKursivHalbfett
    /GaramondLightRNormal
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /GenoaItalic
    /GeographicSymbolsNormal
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GeticBold
    /GeticBoldItalic
    /GeticCondensedBold
    /GeticCondensedBoldItalic
    /GeticCondensedNormal
    /GeticDemiBold
    /GeticDemiBoldItalic
    /GeticDemiItalic
    /GeticDemiNormal
    /GeticItalic
    /GeticNormal
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Grafic-E
    /GreekMathSymbolsPSMT
    /Gunplay3D
    /Haettenschweiler
    /HamangiaBold
    /HamangiaBoldItalic
    /HamangiaCnDBLackBold
    /HamangiaCndBLackOblique
    /HamangiaCondensedBold
    /HamangiaCondensedBoldItalic
    /HamangiaCondensedItalic
    /HamangiaCondensedNormal
    /HamangiaCondLightItalic
    /HamangiaCondLightNormal
    /HamangiaINSeratNormal
    /HamangiaItalic
    /HamangiaLightItalic
    /HamangiaLightNormal
    /HamangiaNarrowBold
    /HamangiaNarrowBoldItalic
    /HamangiaNarrowItalic
    /HamangiaNarrowNormal
    /HamangiaNormal
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HayStackMFWide
    /Helvetica
    /HelveticaBlackRNormal
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /HelveticaCondensedBlackRNormal
    /HelveticaCondensedLightRNormal
    /HelveticaLightRNormal
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /HelveticaNarrowRNormal
    /HelveticaNeueLTPro-Bd
    /HelveticaNeueLTPro-BdCn
    /HelveticaNeueLTPro-BdCnO
    /HelveticaNeueLTPro-BdEx
    /HelveticaNeueLTPro-BdExO
    /HelveticaNeueLTPro-BdIt
    /HelveticaNeueLTPro-BdOu
    /HelveticaNeueLTPro-Blk
    /HelveticaNeueLTPro-BlkCn
    /HelveticaNeueLTPro-BlkCnO
    /HelveticaNeueLTPro-BlkEx
    /HelveticaNeueLTPro-BlkExO
    /HelveticaNeueLTPro-BlkIt
    /HelveticaNeueLTPro-Cn
    /HelveticaNeueLTPro-CnO
    /HelveticaNeueLTPro-Ex
    /HelveticaNeueLTPro-ExO
    /HelveticaNeueLTPro-Hv
    /HelveticaNeueLTPro-HvCn
    /HelveticaNeueLTPro-HvCnO
    /HelveticaNeueLTPro-HvEx
    /HelveticaNeueLTPro-HvExO
    /HelveticaNeueLTPro-HvIt
    /HelveticaNeueLTPro-It
    /HelveticaNeueLTPro-Lt
    /HelveticaNeueLTPro-LtCn
    /HelveticaNeueLTPro-LtCnO
    /HelveticaNeueLTPro-LtEx
    /HelveticaNeueLTPro-LtExO
    /HelveticaNeueLTPro-LtIt
    /HelveticaNeueLTPro-Md
    /HelveticaNeueLTPro-MdCn
    /HelveticaNeueLTPro-MdCnO
    /HelveticaNeueLTPro-MdEx
    /HelveticaNeueLTPro-MdExO
    /HelveticaNeueLTPro-MdIt
    /HelveticaNeueLTPro-Roman
    /HelveticaNeueLTPro-Th
    /HelveticaNeueLTPro-ThCn
    /HelveticaNeueLTPro-ThCnO
    /HelveticaNeueLTPro-ThEx
    /HelveticaNeueLTPro-ThExO
    /HelveticaNeueLTPro-ThIt
    /HelveticaNeueLTPro-UltLt
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtCn
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtCnO
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtEx
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtExO
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtIt
    /HelveticaNeueLTPro-XBlkCn
    /HelveticaNeueLTPro-XBlkCnO
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaRNormal
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboRNormal
    /HoboStd
    /HoffmanMF
    /HolidayPiBT-Regular
    /HomePlanning
    /HomePlanning2
    /HorndonD
    /HS_Rond-Aldine
    /HS_Rond-Drepte
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /IglooRegular
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /Informal011BT-Roman
    /InformalRoman-Regular
    /InvisibleKiller
    /IronwoodRNormal
    /Isaccea
    /ItcErasBookRNormal
    /ItcErasDemiRNormal
    /ItcErasLightRNormal
    /Japanese-Generic1
    /JediNormal
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /JuniperRNormal
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kartika
    /KaufmannBT-Bold
    /KaufmannRNormal
    /Kidnap
    /Korean-Generic1
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LandscapePlanning
    /Latha
    /LatinWide
    /LavaMF
    /Legis
    /Legisx
    /LegrandMF
    /LetterGothic
    /LetterGothicBold
    /LetterGothicItalic
    /LetterGothicRNormal
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LinoscriptRNormal
    /LinotextRNormal
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LongEarsMF
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /LydianCursiveBT-Regular
    /MachineRNormal
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MaizeMF
    /Mangal-Regular
    /Marigold
    /MarkerFinePoint-PlainRegular
    /Marmyadose
    /MatisseITC-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MeltdownMF
    /MercuriusMF
    /MesquiteStd
    /MicrogrammaDEE-BoldExte
    /MicrosoftSansSerif
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /MiniPicsLilFolks
    /MiniPicsLilStuff
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MorseCode
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MSReference1
    /MSReference2
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MT-Extra
    /Muetze
    /MurrayHillBT-Bold
    /Music
    /MusicalSymbolsNormal
    /MVBoli
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MysticalPSMT
    /NewBrunswickPSMT
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewDayMFScript
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /OceanViewMFInitials
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OfficePlanning
    /OldCyr-Bold
    /OldEnglishTextMT
    /Oldfax
    /Old-StyleEduardFL
    /OmegaMF
    /OmegaMFBold
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrnamentTMNormal
    /OvalCyr-Italic
    /PabloLetPlain
    /Paint-BoldAA
    /PaintPeelMFInitials
    /PalaceScriptMT
    /Palatin-E
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Palatin-WBold
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /ParcivalDekorDB
    /PenguinLight-LMG
    /PenMarkMFBold
    /PepitaMT
    /PepRally
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Pictor-E
    /Pictor-EBold
    /PinewoodMF
    /PioneerITCbyBT-Regular
    /PipelinePlain
    /Playbill
    /PlymouthMF
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PosterBodoniATT-Bold
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ransom
    /Ravie
    /Rebuffed
    /RockFont
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /RopeMF
    /RosewoodStd-Regular
    /RubberStampLetPlain
    /Rupt-E
    /sadjane
    /SantaMonciaMF
    /ScribaLetPlain
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /Semaphore
    /ShelleyAllegroBT-Regular
    /ShelleyVolanteBT-Regular
    /ShotgunBT-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SignatureFont
    /SignetRoundhandATT-Italic
    /SignLanguage
    /Signs
    /SimSun
    /Slipstream
    /Smoke
    /SnapITC-Regular
    /SnowCapL5-Regular
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /SpeedlineMF
    /SpiritsMF
    /Square721BT-RomanCondensed
    /Staccato222BT-Regular
    /Staccato555BT-RegularA
    /StampK
    /StarshineMF
    /StarTrekBT-Regular
    /Stencil
    /StencilBT-Regular
    /StencilStd
    /StereoMF
    /StoneSerifSAINSmBdv1Semibold
    /StoneSerifSBINSmBdv1Semibold
    /Strenuous
    /Stride
    /SwingtimeMF
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-Bold
    /Swiss721BT-Heavy
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /SymbolProportionalBT-Regular
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TamboScriptMF
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /Tiffany-Heavy
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanROM
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG2
    /Times-Roman
    /TimesSACS
    /TitaniaMF
    /TomahawkMF
    /ToskanischeEgyptienneInitialen
    /TradingPostMFBold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TumbleweedMF
    /Tunga-Regular
    /TuscanMFNarrow
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /UmbraBT-Regular
    /Umbrit-W
    /UncleBobMF
    /UncleBobMFShadow
    /Underground
    /UniversBold
    /UniversBoldItalic
    /UniversCondensedBold
    /UniversCondensedBoldItalic
    /UniversCondensedMedium
    /UniversCondensedMediumItalic
    /UniversityRomanBT-Regular
    /UniversMedium
    /UniversMediumItalic
    /Upsilon
    /VAGRoundedBT-Regular
    /Vals
    /VassarMF
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VeronaScriptMF
    /VictorianD
    /VinerHandITC
    /VinetaBT-Regular
    /VivaldiD
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /WalshesOutline
    /WaltDisneyScript
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /Webdings
    /WedgieRegular
    /WetPaintMF
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /Woodcut
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /ZapfChanceryITCbyBT-Bold
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZinjaroLetPlain
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AachenBoldRom
    /AbcCursive
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /ACharmingFont
    /ACharmingFontExpanded
    /ACharmingFontItalic
    /ACharmingFontLeftleaning
    /ACharmingFontOutline
    /ACharmingFontSuperexpanded
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Ajile
    /akaDora
    /AlbertusExtraBold
    /AlbertusMedium
    /Alexandria-Medi
    /Algerian
    /AllenconDemo
    /AlluraScript
    /ALSScript
    /AmazeBold
    /AmazeItalic
    /AmazeNormal
    /AmeliaBT-Regular
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOliveBold
    /AntiqueOliveItalic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialMTBlack
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRom
    /ArialRomanesc
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialRoundedROMBoldmm
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoldBoecklinRNormal
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /ArribaArribaLetPlain
    /ArrusBT-BlackItalic
    /ArrusBT-BoldItalic
    /Artistic
    /AsiaA
    /AstigmaSolid
    /AstronBoyVideo
    /AstronBoyWonder
    /Astro-SemiBold
    /Atlantis-NormalAA
    /AugsburgInitials
    /Aurit
    /Automobile
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGardeBookRNormal
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /Axaxax-light
    /Axaxaxregular
    /Azuga
    /BalletEngraved
    /BalloonBT-Bold
    /BalloonBT-ExtraBold
    /BalloonBT-Light
    /bamboo
    /BamfBold
    /BancoNormal
    /BanffPSMT
    /BangkokPSMT
    /BangLetPlain
    /BankGothicBT-Medium
    /BarbadosCyr-Normal
    /BARBARNormal
    /Barbatrick
    /BardPlain
    /BASEHEAD
    /BaskOldFace
    /BasqueLight
    /Batang
    /Battlestar
    /Bauhaus93
    /BauhausHeavyRNormal
    /BauhausLightRNormal
    /BauhausMediumRNormal
    /Baveuse3D
    /BaZnaBold
    /BaZnaHeavyHeavy
    /BaZnaLightLight
    /BaZnaNormal
    /BeaniePlain:
    /BeautySchoolDropoutII
    /BedrockPlain
    /BeeBopp-Normal
    /BeeskneesITC
    /Beia
    /Beius
    /BelchingUpSalisburySteak
    /BellBottom
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BelweBT-Bold
    /BenguiatBookRNormal
    /BenguiatFriskyATT
    /BenguiatITCbyBT-BoldItalic
    /BergellLetPlain
    /BerlinerRegularSwfte
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BertramLetPlain
    /Besafe
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /Billboard
    /BirchStd
    /BitScript
    /BlackadderITC-Regular
    /Blackletter686BT-Regular
    /BlackoakStd
    /Blades
    /BLAST
    /BloodOfDracula
    /BodieMFFlag
    /BodnoffPSMT
    /BodoniBlack-Regular
    /Bodoni-Bold
    /Bodoni-BoldItalic
    /Bodoni-Italic
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BodoniPosterRNormal
    /Bodoni-Regular
    /BoinkLetPlain
    /BONES
    /BONKERSshadow
    /Bonnet
    /BoobToob
    /BoobToobOpen
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /BookmanITCbyBT-Demi
    /BookmanITCbyBT-DemiItalic
    /BookmanITCbyBT-Light
    /BookmanITCbyBT-LightItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanLightRNormal
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /Boron
    /Botosani
    /Brad
    /BradleyHandITC
    /BraesideLumberboy
    /Braggadocio
    /Bran
    /Brasov
    /BrasovBold
    /BrasovLight
    /BremenBT-Black
    /BremenBT-Bold
    /Brickletter
    /BrightonBold
    /BriquetPlain
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BroadwayBT-Regular
    /BroadwayEngravedBT-Regular
    /BrockScript
    /BronxLetPlain
    /BrooklynPSMT
    /BrookmanSwashBold
    /BrushScriptBT-Regular
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptRNormal
    /BrushScriptStd
    /Bucuresti
    /BucurestiBold
    /BucurestiLight
    /BudmoJiggler
    /BudmoJigglerBold
    /BulletHolz
    /BurnstownDam
    /BurntMF
    /Burris
    /BurrisGhostTown
    /BurrisShootOut
    /BuschGardenz
    /BuxomD
    /Buzau
    /Calarasi
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /Caligraf-E
    /Caligula
    /CaliphRegular
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /CalligrapherRegular
    /Callistroke
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /CamelliaDEE
    /CamelliaExtraBold
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /CandyCaneUnregistered
    /CaptainHowdy
    /CaptainSwabby
    /Cardiff
    /Carei
    /CarmenCaps
    /CarmenCapsInside
    /CarmenCapsOutside
    /CarnivalMFOpen
    /CarnivalMFRimmed
    /Cartoon-Bold
    /CaslonFiveFortyRomanRNormal
    /CaslonOpenFaceRNormal
    /CasperComics
    /CasperOpenFacePSMT
    /Castellar
    /CasualContactMF
    /CataneoBT-Regular
    /Caveman
    /Centaur
    /Century
    /Century725BT-Black
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldStyleRegularR
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Bold
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CGOmega
    /CGOmegaBold
    /CGOmegaBoldItalic
    /CGOmegaItalic
    /CGTimes
    /CGTimesBold
    /CGTimesBoldItalic
    /CGTimesItalic
    /ChainFontBlack
    /ChainFontOpen
    /Chance
    /ChangChang
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharlesworthBold
    /CharlesworthPlain
    /Charting
    /CheapInkkilledmyPrinter
    /ChefsSliceNovice
    /ChellChromeBold
    /ChellChromeROMmmBold
    /ChelseaStudio
    /ChickenScratch
    /Chiller-Regular
    /ChineseRocks
    /ChopinScript
    /CircleD
    /CityDEE-Bold
    /CityDEE-Ligh
    /CityDEE-Medi
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Book
    /ClarendonCondensedBold
    /ClarendonExtended-Bold
    /ClassicalGaramondBT-BoldItalic
    /ClearDBNormal
    /Clocks
    /Cobadin
    /CocaCola
    /Collins
    /ColonnaMT
    /ComicBookCommando
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialScript3
    /CommercialScriptBT-Regular
    /CommonBullets
    /CompactaBT-Black
    /CompactaBT-Light
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constanta
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackRNormal
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CooperBT-Medium
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothicBT-Heavy
    /CopperplateGothicBT-Roman
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /Coronet
    /CosmicTwoPlain
    /Costinesti
    /CottagePlain
    /CottonwoodRNormal
    /Coulures
    /CountdownD
    /Courier
    /CourierBold
    /CourierBoldItalic
    /CourierItalic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierPS
    /CourierPS-Bold
    /CourierPS-BoldOblique
    /CourierPS-Oblique
    /CoventryGarden
    /Cow-Spots
    /Craiova
    /Creepygirl
    /CreepygirlLight
    /CreepygirlLightOblique
    /Cretino
    /CroissantD
    /CrystalCyr
    /CuneiformWd
    /Cuomotype
    /CupruBold
    /CupruConturBold
    /CurlzMT
    /CzarBold
    /CzarBoldItalic
    /CzarItalic
    /CzarNormal
    /Daia
    /DallasCyr-Bold
    /DallasCyr-BoldItalic
    /DarkBastion
    /DauphinPlain
    /DavidaBoldBT-Regular
    /DavysRibbons
    /DawnCastlePlain
    /DawnCastlePSMT
    /DeathheadKeltCaps
    /Decor
    /Decorated035BT-Regular
    /Decor-Bold
    /DeftoneStylus
    /Delusion
    /Derby
    /Desdemona
    /DexGothicD
    /DextorD
    /DextorOutD
    /DFCalligraphicOrnamentsLET
    /DfCalligraphicOrnamentsLetPlain
    /DiagerRegular
    /DiamondFantasyNormal
    /DIESEL
    /Dijkstra
    /DiskusD-Medi
    /DomCasualRNormal
    /Dr.Peppers
    /DSman
    /Duality
    /EccentricStd
    /Edmunds
    /EdwardianScriptITC
    /Effloresce
    /Effloresce-Bold
    /Effloresce-BoldItalic
    /Effloresce-Italic
    /Eldorado
    /Electrik
    /Elegance
    /ElegantGaramondBT-Bold
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /ElevNormal
    /EmbassyBT-Regular
    /EmbossedGermanica
    /Eminenz
    /EmpireState
    /EmporiumCapitals
    /English111VivaceBT-Regular
    /English157BT-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /FelixTitlingMT
    /FencesPlain
    /FetteFrakturRNormal
    /FlamesMF
    /FleetingMF
    /FlemishScriptBT-Regular
    /Floralies
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FrancePSMT
    /FrankfurtGothicHeavyPSMT
    /FrankfurtGothicPSMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothicBookRNormal
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothicHeavyRNormal
    /FranklinGothicLTCom-Bk
    /FranklinGothicLTCom-BkCm
    /FranklinGothicLTCom-BkCmIt
    /FranklinGothicLTCom-BkCn
    /FranklinGothicLTCom-BkCnIt
    /FranklinGothicLTCom-BkIt
    /FranklinGothicLTCom-BkXCm
    /FranklinGothicLTCom-Dm
    /FranklinGothicLTCom-DmCm
    /FranklinGothicLTCom-DmCmIt
    /FranklinGothicLTCom-DmCn
    /FranklinGothicLTCom-DmCnIt
    /FranklinGothicLTCom-DmIt
    /FranklinGothicLTCom-DmXCm
    /FranklinGothicLTCom-Heavy
    /FranklinGothicLTCom-HeavyIt
    /FranklinGothicLTCom-Md
    /FranklinGothicLTCom-MdCn
    /FranklinGothicLTCom-MdCnIt
    /FranklinGothicLTCom-MdIt
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /Freeform721BT-Black
    /Freehand471BT-Regular
    /Freehand521BT-RegularC
    /Freehand575BT-RegularB
    /Freehand591BT-RegularA
    /FreestyleScript-Regular
    /FreestyleScriptRNormal
    /FrenchScriptMT
    /FrutigerSAINBdv1Bold
    /FrutigerSAINItv1Italic
    /FrutigerSAINRmv1Roman
    /FrutigerSBINBdv1Bold
    /FrutigerSBINItv1Italic
    /FrutigerSBINRmv1Roman
    /FrutigerSCINBdv1Bold
    /FrutigerSCINItv1Italic
    /FrutigerSCINRmv1Roman
    /FunctionTwoLight-Regular
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaCondensedExtraBoldRNormal
    /FuturaCondensedLightRNormal
    /FuturaCondensedRNormal
    /FuturaRNormal
    /FZ-JAZZY193D
    /Garamond
    /GaramondAntiqua
    /Garamond-Bold
    /GaramondHalbfett
    /Garamond-Italic
    /GaramondKursiv
    /GaramondKursivHalbfett
    /GaramondLightRNormal
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /GenoaItalic
    /GeographicSymbolsNormal
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GeticBold
    /GeticBoldItalic
    /GeticCondensedBold
    /GeticCondensedBoldItalic
    /GeticCondensedNormal
    /GeticDemiBold
    /GeticDemiBoldItalic
    /GeticDemiItalic
    /GeticDemiNormal
    /GeticItalic
    /GeticNormal
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Grafic-E
    /GreekMathSymbolsPSMT
    /Gunplay3D
    /Haettenschweiler
    /HamangiaBold
    /HamangiaBoldItalic
    /HamangiaCnDBLackBold
    /HamangiaCndBLackOblique
    /HamangiaCondensedBold
    /HamangiaCondensedBoldItalic
    /HamangiaCondensedItalic
    /HamangiaCondensedNormal
    /HamangiaCondLightItalic
    /HamangiaCondLightNormal
    /HamangiaINSeratNormal
    /HamangiaItalic
    /HamangiaLightItalic
    /HamangiaLightNormal
    /HamangiaNarrowBold
    /HamangiaNarrowBoldItalic
    /HamangiaNarrowItalic
    /HamangiaNarrowNormal
    /HamangiaNormal
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HayStackMFWide
    /Helvetica
    /HelveticaBlackRNormal
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /HelveticaCondensedBlackRNormal
    /HelveticaCondensedLightRNormal
    /HelveticaLightRNormal
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /HelveticaNarrowRNormal
    /HelveticaNeueLTPro-Bd
    /HelveticaNeueLTPro-BdCn
    /HelveticaNeueLTPro-BdCnO
    /HelveticaNeueLTPro-BdEx
    /HelveticaNeueLTPro-BdExO
    /HelveticaNeueLTPro-BdIt
    /HelveticaNeueLTPro-BdOu
    /HelveticaNeueLTPro-Blk
    /HelveticaNeueLTPro-BlkCn
    /HelveticaNeueLTPro-BlkCnO
    /HelveticaNeueLTPro-BlkEx
    /HelveticaNeueLTPro-BlkExO
    /HelveticaNeueLTPro-BlkIt
    /HelveticaNeueLTPro-Cn
    /HelveticaNeueLTPro-CnO
    /HelveticaNeueLTPro-Ex
    /HelveticaNeueLTPro-ExO
    /HelveticaNeueLTPro-Hv
    /HelveticaNeueLTPro-HvCn
    /HelveticaNeueLTPro-HvCnO
    /HelveticaNeueLTPro-HvEx
    /HelveticaNeueLTPro-HvExO
    /HelveticaNeueLTPro-HvIt
    /HelveticaNeueLTPro-It
    /HelveticaNeueLTPro-Lt
    /HelveticaNeueLTPro-LtCn
    /HelveticaNeueLTPro-LtCnO
    /HelveticaNeueLTPro-LtEx
    /HelveticaNeueLTPro-LtExO
    /HelveticaNeueLTPro-LtIt
    /HelveticaNeueLTPro-Md
    /HelveticaNeueLTPro-MdCn
    /HelveticaNeueLTPro-MdCnO
    /HelveticaNeueLTPro-MdEx
    /HelveticaNeueLTPro-MdExO
    /HelveticaNeueLTPro-MdIt
    /HelveticaNeueLTPro-Roman
    /HelveticaNeueLTPro-Th
    /HelveticaNeueLTPro-ThCn
    /HelveticaNeueLTPro-ThCnO
    /HelveticaNeueLTPro-ThEx
    /HelveticaNeueLTPro-ThExO
    /HelveticaNeueLTPro-ThIt
    /HelveticaNeueLTPro-UltLt
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtCn
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtCnO
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtEx
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtExO
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtIt
    /HelveticaNeueLTPro-XBlkCn
    /HelveticaNeueLTPro-XBlkCnO
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaRNormal
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboRNormal
    /HoboStd
    /HoffmanMF
    /HolidayPiBT-Regular
    /HomePlanning
    /HomePlanning2
    /HorndonD
    /HS_Rond-Aldine
    /HS_Rond-Drepte
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /IglooRegular
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /Informal011BT-Roman
    /InformalRoman-Regular
    /InvisibleKiller
    /IronwoodRNormal
    /Isaccea
    /ItcErasBookRNormal
    /ItcErasDemiRNormal
    /ItcErasLightRNormal
    /Japanese-Generic1
    /JediNormal
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /JuniperRNormal
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kartika
    /KaufmannBT-Bold
    /KaufmannRNormal
    /Kidnap
    /Korean-Generic1
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LandscapePlanning
    /Latha
    /LatinWide
    /LavaMF
    /Legis
    /Legisx
    /LegrandMF
    /LetterGothic
    /LetterGothicBold
    /LetterGothicItalic
    /LetterGothicRNormal
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LinoscriptRNormal
    /LinotextRNormal
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LongEarsMF
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /LydianCursiveBT-Regular
    /MachineRNormal
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MaizeMF
    /Mangal-Regular
    /Marigold
    /MarkerFinePoint-PlainRegular
    /Marmyadose
    /MatisseITC-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MeltdownMF
    /MercuriusMF
    /MesquiteStd
    /MicrogrammaDEE-BoldExte
    /MicrosoftSansSerif
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /MiniPicsLilFolks
    /MiniPicsLilStuff
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MorseCode
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MSReference1
    /MSReference2
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MT-Extra
    /Muetze
    /MurrayHillBT-Bold
    /Music
    /MusicalSymbolsNormal
    /MVBoli
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MysticalPSMT
    /NewBrunswickPSMT
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewDayMFScript
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /OceanViewMFInitials
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OfficePlanning
    /OldCyr-Bold
    /OldEnglishTextMT
    /Oldfax
    /Old-StyleEduardFL
    /OmegaMF
    /OmegaMFBold
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrnamentTMNormal
    /OvalCyr-Italic
    /PabloLetPlain
    /Paint-BoldAA
    /PaintPeelMFInitials
    /PalaceScriptMT
    /Palatin-E
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Palatin-WBold
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /ParcivalDekorDB
    /PenguinLight-LMG
    /PenMarkMFBold
    /PepitaMT
    /PepRally
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Pictor-E
    /Pictor-EBold
    /PinewoodMF
    /PioneerITCbyBT-Regular
    /PipelinePlain
    /Playbill
    /PlymouthMF
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PosterBodoniATT-Bold
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ransom
    /Ravie
    /Rebuffed
    /RockFont
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /RopeMF
    /RosewoodStd-Regular
    /RubberStampLetPlain
    /Rupt-E
    /sadjane
    /SantaMonciaMF
    /ScribaLetPlain
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /Semaphore
    /ShelleyAllegroBT-Regular
    /ShelleyVolanteBT-Regular
    /ShotgunBT-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SignatureFont
    /SignetRoundhandATT-Italic
    /SignLanguage
    /Signs
    /SimSun
    /Slipstream
    /Smoke
    /SnapITC-Regular
    /SnowCapL5-Regular
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /SpeedlineMF
    /SpiritsMF
    /Square721BT-RomanCondensed
    /Staccato222BT-Regular
    /Staccato555BT-RegularA
    /StampK
    /StarshineMF
    /StarTrekBT-Regular
    /Stencil
    /StencilBT-Regular
    /StencilStd
    /StereoMF
    /StoneSerifSAINSmBdv1Semibold
    /StoneSerifSBINSmBdv1Semibold
    /Strenuous
    /Stride
    /SwingtimeMF
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-Bold
    /Swiss721BT-Heavy
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /SymbolProportionalBT-Regular
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TamboScriptMF
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /Tiffany-Heavy
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanROM
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG2
    /Times-Roman
    /TimesSACS
    /TitaniaMF
    /TomahawkMF
    /ToskanischeEgyptienneInitialen
    /TradingPostMFBold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TumbleweedMF
    /Tunga-Regular
    /TuscanMFNarrow
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /UmbraBT-Regular
    /Umbrit-W
    /UncleBobMF
    /UncleBobMFShadow
    /Underground
    /UniversBold
    /UniversBoldItalic
    /UniversCondensedBold
    /UniversCondensedBoldItalic
    /UniversCondensedMedium
    /UniversCondensedMediumItalic
    /UniversityRomanBT-Regular
    /UniversMedium
    /UniversMediumItalic
    /Upsilon
    /VAGRoundedBT-Regular
    /Vals
    /VassarMF
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VeronaScriptMF
    /VictorianD
    /VinerHandITC
    /VinetaBT-Regular
    /VivaldiD
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /WalshesOutline
    /WaltDisneyScript
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /Webdings
    /WedgieRegular
    /WetPaintMF
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /Woodcut
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /ZapfChanceryITCbyBT-Bold
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZinjaroLetPlain
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


