DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
pentru achiziţia publică de
Servicii hoteliere, restaurant (CPV: 55000000) şi Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate
la hotel ( CPV- 55120000)

PROIECT
,, Un învăţământ performant bazat pe decizii fundamentate - Strategii de
valorificare a evaluărilor internaţionale privind rezultatele învăţării”
POSDRU/55/1.1/S/35279

Procedura aplicată: Selecție de ofertă, similar procedurii de “cerere de oferta” offline.
anexa 2B (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006)

I : Fişa de date a achiziţiei
II: Caietul de sarcini
III: Secţiunea formulare
IV: Propunere de contract
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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I.a. Autoritatea contractantă
Denumire: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE)
Adresă: Strada Știrbei Vodă nr 37, Bucureşti
Localitate: Bucureşti
Cod poştal:
Ţara: România
010102
Persoana de contact:
Telefon: 021/3142782 int 113
Cristea Maria
Fax: 021/3158891
Adresa de internet (de unde se poate descărca documentaţia de atribuire) : www.ise.ro/achizitii
I.b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
 ministere ori alte autorităţi publice □ servicii publice centrale
centrale inclusiv cele subordonate la □ apărare
□ ordine publică/siguranţă naţională
nivel regional sau local
□ agenţii naţionale
□ mediu
□ autorităţi locale
□ afaceri economico-financiare
□ alte instituţii guvernate de legea publică
□ sănătate
□
instituţie
europeană/organizaţie □ construcţii şi amenajări teritoriale
internaţională
□ protecţie socială
□ altele (specificaţi)
□ recreere, cultură şi religie
 educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
□ altele (specificaţi)
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante
da 
nu □
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
 la adresa mai sus menţionată
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări
Data 02 noiembrie 2012, ora limită 13.00, adresa: Strada Ştirbei Vodă nr 37, Bucureşti, fax.
021/3158891
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 02 noiembrie 2012
Pentru solicitare de clarificări – Formular 9
I.c. Căi de atac
Eventualele contestaţii se pot depune la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
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Adresă: Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 030084
Ţara: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: (+40) 21 310.46.41
Adresă internet: http://www.cnsc.ro/
Fax: (+40) 21 310.46.42
(Formular 10)

I. Sursa de finanţare
Se specifică sursele de finanţare ale
După caz, proiect/program finanţat din fonduri
contractului ce urmează a fi atribuit:
Finanţare nerambursabilă P.O.S.D.R.U. comunitare:
da □ ;
nu □
din fonduri structurale (Fondul Social
European) şi credite bugetare și
subvenţii
Proiect: POSDRU/55/1.1/S/35279

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract:
Achiziţia de Servicii hoteliere, restaurant şi Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate
la hotel pentru proiect POSDRU/55/1.1/S/35279
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări

□

Execuţie
□
Proiectare şi execuţie
□
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritate
contractantă
□
Principala locaţie a lucrării
________________________
_________________________

(b) Produse

□

Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumpărare în rate

□
□
□
□

Principalul loc de livrare
şi Cod CPV
detaliate în caietul de
sarcini

Cod CPV
□□□□□□□□
II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie publică : X
Încheierea unui acord cadru:
□
II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică
1 luna (de la data încheierii contractului)
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(c) Servicii

X

Categoria serviciului
2A □
2B X

Cod CPV 55000000 şi
CPV 55120000
Loc prestare: Herculane

Cod

II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)
NU ESTE CAZUL
II.1.6) Divizare pe loturi
DA □
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate

DA □

NU X
NU X

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimată a achiziţiei pentru lotul III: 65727,00 lei, fără TVA

III. Condiţii specifice contractului
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la
contract (după caz)
III.1.1. Contract rezervat
(dacă DA scurtă descriere )

DA □

NU X

DA □

NU X

DA □

NU X

III.1.2. Altele
(dacă DA, descrieţi)

IV. PROCEDURA
IV.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă
Licitaţie restrânsă
Licitaţie restrânsă accelerată
Dialog competitiv

□
□
□
□

Negociere cu anunţ de participare
Negociere fără anunţ de participare
Cerere de oferte
Concurs de soluţii
Procedura proprie

□
□
□
□
X

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică
NU
Legislaţia aplicată :
• 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 aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările
ulterioare ,
• H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi
completările ulterioare,
• O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică,
• H. G. nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică,
• H.G. nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,
• Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.,
• OMECTS 3888/2011 - pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziţia
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publicã de servicii hoteliere, campinguri şi alte tipuri de cazare decât cea hotelierã şi a
serviciilor de restaurant şi de servire a mâncãrii, pentru activitãţile organizate de Ministerul
Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECȚIE
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţie privind eligibilitatea
Solicitat □

Nesolicitat □

Declaraţie privind neîncadrarea în
prevederile art. 181 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
Solicitat □
Nesolicitat □

Prezentarea Formularului 1 completat în original.

Prezentarea Formularului 2 completat în original
Cerinţă obligatorie
Prezentarea certificatelor fiscale care atestă
îndeplinirea obligaţiilor de plată a taxelor,
impozitelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general
consolidat, precum şi către bugetele locale;
ambele certificate trebuie să fie valabile la data
depunerii ofertelor şi trebuie prezentate în original,
copie legalizata sau copie conform cu originalul,
din care sa rezulte ca operatorul economic nu are
datorii la bugetul general consolidat şi la bugetul
local.
În situaţia în care ofertantul se află într-una din
situaţiile prevăzute de art. 181 din OUG 34/2006,
acesta va fi exclus de la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică.
În situaţia în care din documentele solicitate
reiese că ofertantul are obligaţii restante
neachitate la bugetul statului, acesta va fi exclus
de la procedura pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică.

Declaraţie privind calitatea de participant la Prezentarea Formularului 3 completat în original
procedură:
Solicitat □
Nesolicitat □
Certificat de participare la licitaţie cu ofertã Prezentarea Formularului 4 completat în original
independentã
Solicitat □
Nesolicitat □
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
- Certificatul Constatator
Persoane juridice/fizice române
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emis

de

Oficiul

Solicitat □

Nesolicitat □

Persoane juridice /fizice străine

V. 3.) Situaţia economico-financiară
Informaţii privind situaţia economicofinanciară

Solicitat □

Nesolicitat □

Registrului Comerţului, în original, copie legalizată
sau copie ’’conform cu originalul’’;
- Copie după Certificatul de înregistrare fiscală
cu menţiunea ’’conform cu originalul’’
Cerinţă obligatorie:
Documente edificatoare care sa dovedească o
forma de înregistrare ca persoana juridica sau de
înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de
vedere profesional in conformitate cu prevederile
legale din tara in care candidatul/ofertantul este
rezident, in original sau copie legalizata însoțite
de traducere autorizata in limba romana si
legalizate, in valabilitate la data deschiderii..
Completare Formular 5 – Fişa de informaţii
generale în original.
Bilanţul contabil pe anul 2011, însoţit de anexele
explicative, vizat si înregistrat de organele
competente si /sau după caz, rapoarte anuale,
scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor
societăţi recunoscute de audit financiar si contabil
precum și orice alte documente edificatoare prin
care ofertantul/candidatul îşi poate dovedi
capacitatea economico-financiară.

V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Declaraţia privind lista principalelor livrări Se solicită completarea Declaraţiei privind lista
principalelor prestări de servicii în cel mult ultimii
de produse în cel mult ultimii 3 ani
3 ani, conform Formular 6 în original.
Solicitat □
Nesolicitat □
Cerinţe minime: Se solicită încheierea şi
îndeplinirea în ultimii cel mult 3 ani a cel puţin
unui contract al cărui obiect a fost prestarea de
servicii similare
Ofertantul va prezenta o copie a contractului al
cărui obiect a fost prestarea de servicii similare,
însoțită de o recomandare privind îndeplinirea
clauzelor contractuale.
Pentru fiecare contract de experienţă similară
trebuie completat câte un exemplar din Formular 7
din capitolul de Formulare - original.
Notă: În cazul in care contractul conţine clauze de
confidențialitate, care împiedică prezentarea
acestuia în integralitate, operatorul economic va
prezenta paginile din contract care conţin
referinţele privind: părţile contractante, obiectul
contractului, durata contractului, preţul contractului
precum și semnăturile/ştampila părţilor. Copiile
respective se vor prezenta semnate de către
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ofertant, pe proprie răspundere, cu menţiunea
„conform cu originalul”.

Informaţii privind subcontractanţii
Solicitat □

Nesolicitat □

După caz, se va prezenta:
Lista cuprinzând subcontractanţii, conform
Formular 8 în original, completat de către
contractant si de toţi subcontractanţii care vor avea
o pondere de peste 10% la îndeplinirea contractului,
sau se va face menţiunea că nu vor exista
subcontractanţi.
Fiecare subcontractant va completa cu propriile
date Declaraţia privind calitatea de participant la
procedură – Formular 3 şi Fişa de informaţii
generale – Formular 5.

Notă: Dacă un grup de operatori economici depune
o ofertă comună, certificatele/atestările solicitate
mai sus trebuie prezentate de fiecare operator care
face parte din grup şi pentru care se depune oferta
comună.”
Toate documentele solicitate mai sus vor fi introduse într-un plic sigilat, având menţiunea
„Documente de calificare”.
VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a ofertei
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei
VI.3) Garanţie de participare
Solicitat □
Nesolicitat □

VI.4) Modul de prezentare a propunerii
tehnice

Limba romana
30 de zile
Garanția pentru participare în suma de :
LOT3: 328.64 lei
(0,5% din valoarea estimata a fiecărui lot)
se va constitui printr-un instrument de garantare emis
in condiţiile legii de o societate bancară sau de o
societate de asigurări, în original, în cuantumurile
menționate mai sus pentru fiecare lot și pentru o
perioadă de 30 de zile – Formular 10
Instrumentul de garantare trebuie să respecte
prevederile art. 86 alin. 1-3 şi alin. 6 din H.G.
nr.925/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Autoritatea contractantă are dreptul de a retine garanţia
pentru participare conform prevederilor art. 87 din
H.G. nr.925/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în
vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile
legate de garanţia de participare şi de garanţia de
bună execuţie.
Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnică în
concordanţă cu prevederile din caietul de sarcini.
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Propunerea tehnică va conţine un comentariu, articol cu
articol, al tuturor specificaţiilor conţinute în caietul de
sarcini, prin care ofertantul va demonstra
corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile
tehnice respective.
Ofertanţii care participă la procedura de atribuire
înţeleg să ofere numai servicii care să îndeplinească
condiţiile tehnice minime specificate în caietul de
sarcini.
Propunerea tehnică se întocmeşte, astfel încât procesul
de evaluare şi informaţiile cuprinse în aceasta să
permită identificarea facilă a corespondenţei cu
specificaţiile tehnice minime din caietul de sarcini.
Propunerea tehnică se prezintă într-un plic separat
şi sigilat, având menţiunea „Propunere tehnică”
VI.5) Modul de prezentare a propunerii
financiare

Propunerea financiară se întocmeşte conform
Formular 11 în original, completat corespunzător.
Preţul ofertat se va exprima în lei şi în Euro. Data
pentru care se determină echivalenţa leu/euro în
vederea facilitării evaluării ofertelor este ziua
premergătoare datei limită de depunere a ofertelor, iar
cursul de schimb pentru cele două monede este cursul
de schimb afişat de BNR şi valabil pentru ziua
premergătoare datei depunerii ofertelor.
Propunerea financiară va conţine preţul total al
serviciilor prestate.
Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care
vor fi angajate de către prestator în vederea
asigurării serviciilor solicitate prin prezenta
documentaţie.
Ofertantul trebuie să detalieze oferta financiară
(într-o
Anexă
la
propunerea
financiarăcentralizator de preţuri) pentru toate categoriile de
servicii ofertate - Anexa la Formularul 11

VI.6) Modul de prezentare a ofertei

Propunerea financiară se depune în original, în plic
sigilat, având menţiunea „Propunere financiară”.
Nu se acceptată oferta alternativă.
Ofertele vor fi depuse la sediul din Strada Ştirbei
Vodă nr 37, Bucureşti, sector 1.
Program: 8 - 16.30
- DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA
OFERTEI 07 noiembrie 2012, ORA LIMITĂ
12:00.
- ofertantul trebuie să prezinte un singur exemplar al
ofertei (doar originalul);
- fiecare plic va avea în interior un opis al documentelor pe
care la conţine;
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VI.7) Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

VI.8) Deschiderea ofertelor

- toate documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu
cerneală neradiabilă, vor avea menţionată data la care
s-au întocmit, vor fi ştampilate şi semnate cu numele
în clar pe fiecare pagină de reprezentantul
/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să
angajeze ofertantul în contract.
- în cazul documentelor emise de instituţii/organisme
oficiale abilitate în acest sens, documentele respective
trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor
legale.
- orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste
cel dinainte sunt valide numai dacă sunt vizate de către
persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze
oferta.
- propunerea tehnică, propunerea financiară şi
documentele de calificare se vor introduce în plicuri
distincte, marcate corespunzător.
- cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior,
închis corespunzător şi netransparent.
- plicul exterior va fi sigilat ;
- tot în plic distinct, anexat plicului exterior, vor fi
prezentate documentele care însoţesc oferta : Scrisoarea
de înaintare – Formularul 12, dovada constituirii
garanţiei de participare – Formular 10 şi împuternicire
din partea firmei pentru participarea la procedura de
atribuire – Formularul 13 ; acest plic va fi marcat cu
menţiunea : "Documente care însoţesc oferta" ;
- plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea
autorităţii contractante – ”Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei, pentru Proiectul: ,,Un învăţământ
performant bazat pe decizii fundamentate Strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale
privind rezultatele învăţării”
POSDRU/55/1.1/S/35279 şi cu inscripţia: A NU SE
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 07 noiembrie
2012, ora 12:15.
NU se acceptă retragerea sau modificarea ulterioară
a ofertei.
NU se acceptă oferte alternative.
Ofertele depuse la o altă adresă sau depuse după
data/ora limita menţionată mai sus, sunt declarate
întârziate şi nu vor participa la procedura de atribuire.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor:
07 noiembrie 2012, ora 12.00, la sediul I.S.E. din
Strada Ştirbei Vodă nr 37, Bucureşti, sector 1
Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere
9/41

a ofertelor:
Participanţii la şedinţa de deschidere a ofertelor trebuie
să prezinte împuternicire din partea firmei pentru
participarea la procedura de atribuire – Formular 13.
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Preţul cel mai scăzut
VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică

X
□

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
VIII.1) Ajustarea preţului contractului Nu se acceptă ajustarea preţului pe toată perioada de
executare a contractului ce urmează a fi încheiat.
DA □
NU X
VIII.2) Garanţia de bună execuţie a 7% din preţul contractului, fără TVA şi se va
constitui printr-un instrument de garantare emis in
contractului
DA X
NU □
condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate
de asigurări, care devine anexă la contract. Prevederile
art. 86 alin. (2) – (4) din H.G. nr. 925/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, se aplică in mod
corespunzător - Formular 14

Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru
criteriile legate de garanţia de participare şi de garanţia de bună execuţie.
Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică numai dacă ia aceasta decizie înainte de data transmiterii comunicării privind
rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi numai în următoarele cazuri:
a) au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunzătoare;
b) au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate datorita
modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice si/sau financiare;
c) abateri grave de la prevederile legislative care afectează procedura de atribuire sau este
imposibila încheierea contractului.
Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie a autorităţii contractante fata de ofertanţi, cu excepţia
returnării garanţiei de participare (daca aceasta s-a constituit).
În cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică,
autoritatea contractanta va comunica în scris tuturor ofertanţilor atât încetarea obligaţiilor pe care
aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anularii.
Serviciile care trebuie prestate sunt cele precizate în Caietul de sarcini.

Ofertanţii care participa la procedura de ”cerere de ofertă” trebuie să citească şi să-şi însuşească
regulile şi termenii acestei documentaţii de atribuire. Nu vor fi acceptate modificări ulterioare ale
documentaţiei de atribuire.
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CAIET DE SARCINI
Servicii hoteliere, restaurant CPV: 55000000 şi Servicii de reuniuni şi conferinţe
organizate la hotel CPV- 55120000, pentru desfăşurarea activităţii de formare în cadrul
proiectului „Strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale privind rezultatele
învăţării”- POSDRU/55/1.1/S/35279, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN,
prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
-
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1. INFORMAŢII GENERALE
1.1 Autoritatea Contractantă
Autoritatea Contractantă: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), Str. Ştirbei Vodă nr.37.
1.2 Descrierea cadrului existent din sectorul relevant
2. OBIECTIV
Scopul principal al contractului este asigurarea serviciilor de cazare, masa, organizare eveniment la
sesiunile de instruire, formare pentru profesori din învățământul preuniversitar, respectiv din școlile
participante la testarea TIMSS 2007.
3. SCOPUL PRESTAŢIILOR
3.1. ASPECTE GENERALE
3.1.1

Scurtă descriere a contractului

Acest contract urmăreşte organizarea în luna noiembrie 2012 a unei sesiuni de formare, localizată in
Herculane.
3.1.2. Aria geografică acoperită
Proiectul se va implementa în Romania.

3.2. ACTIVITĂŢI SPECIFICE
3.2.1.

Descrierea activităţilor

Cantitatea serviciilor solicitate este maximală, plata urmând a fi efectuată pe baza numărului real
de participanți si a confirmării acestora prin diagrama de la hotel (pentru cazare + mic dejun) şi a
listelor zilnice de participanţi (pentru dejun+cină). Situația centralizată este prezentată in Anexa 1.

Prezentul contract urmează a fi atribuit pe loturi după cum urmează:
Valoarea estimată a achiziţiei pentru lotul III: 65727,00 lei, fara TVA
LOT 3 Herculane - perioada: 22-25 noiembrie 2012:
SERIA IV - perioada: 22-25 noiembrie:
o
sosire participanți 22.11.12 seara si plecare 25.11.12, după-amiaza
o
cazare 109 persoane în camere single (sau camere duble în regim de single, dacă nu
se pot asigura camere single), pentru nopţile 22, 23, 24 noiembrie;
o
specificații pt. mic dejun, dejun si cina: nr. feluri de mâncare pt. fiecare masa, servire
in regim (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez/vegetarian etc.) - 3 mic dejun, 3
dejun, 3 cina X 109 participanți;
o
sala formare: 5 săli
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o

specificații cofe-break: 2 / zi X 2.5 zile = 5 cofe-break X 109 participanți

Spaţiile de cazare, pentru fiecare serie, vor fi dotate cu cel puţin 5 săli de formare minim 37 m2, 25 participanți/sală, mobilier modular, 1 calculator cu acces la internet, 1
video-proiector, 1 ecran, 1 suport flipchart (+2 topuri hârtie flipchart) ce vor fi puse
GRATUIT la dispoziţia beneficiarului pe perioada formărilor.

Cerințe aplicabile pentru toate loturile:
1.

Asigurarea cazării

Cazarea se va face în camere în regim single (sau camere duble în regim de single, dacă nu se pot
asigura camere single) conform specificațiilor de mai sus. Cazarea participanţilor se va face în
regim de trei stele. Hotelul trebuie să ofere posibilitatea cazării în regim de trei stele. Contractorul
va asigura primirea si înregistrarea participanților.
Sălile pentru desfășurarea sesiunilor de formare vor fi in aceeași locație cu facilitatea de cazare.
Fiecare serie este împărțită in 5 grupe de specialități diferite, fiecare grupa având minim 20 –maxim
25 participanți (exceptând reprezentanții beneficiarului și formatorii). Ofertantul are posibilitatea de
a oferta maxim 3 locații, situate în aceeași localitate, pentru desfășurarea activităților în cadrul
fiecărei serii. În acest caz, ofertantul se va asigura că grupul cazat într-o anumită locație reprezintă
una/doua/trei grupe întregi de cursanți.
Confirmările vor fi făcute cu cel puţin 2 zile înainte.
2. Asigurarea serviciilor de masă

In prima si a doua zi a fiecărui eveniment se vor asigura pentru toţi participanţii la eveniment mic
dejun, dejun si cină, în acelaşi loc în care se realizează cazarea
În a treia zi a fiecărui eveniment se vor asigura pentru toţi participanţii la eveniment mic dejun si
dejun în acelaşi loc în care se realizează cazarea.
Intervalele de timp alocate serviciilor de masă vor fi stabilite de Beneficiar si comunicate in
prealabil Contractorului.
Confirmările vor fi făcute cu cel puţin 2 zile înainte.
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3.

Asigurarea serviciilor de pauză de cafea

În prima și a doua zi a fiecărui eveniment vor fi asigurate următoarele servicii:
•

2 pauze de cafea - acestea trebuie să cuprindă următoarele: apă plată/minerală, ceai,
cafea, saleuri/pateuri/fursecuri.

În a treia zi a evenimentului vor fi asigurate pentru toţi participanţii la eveniment:
•

1 pauză de cafea - aceasta trebuie să cuprindă următoarele: apă plată/minerală, ceai,
cafea, saleuri/pateuri/fursecuri.

Confirmările vor fi făcute cu cel puţin 2 zile înainte.
Intervalele de timp alocate pauzelor de cafea vor fi stabilite de Beneficiar și comunicate în prealabil
Ofertantului.
4. Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel
4.1 Asigurarea înregistrării participanţilor şi colectarea formularelor de grup ţintă1
La primirea participanţilor în locaţiile de cazare, în prima zi a fiecărui eveniment, Contractorul va
desemna cel puţin 3 persoane care vor asigura:
− completarea de către participanţi a formularelor specifice proiectului – formularele grup
ţintă
− colectarea formularelor grup ţintă proiect în original, de la fiecare participant
− înregistrarea participanților
Formularele specifice grupului țintă al proiectului, în original, completate şi semnate de fiecare
participant:
− formular standard de apartenență la grupul ţintă al proiectului
− declaraţie - acord, standard pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
− copie CI
− adeverință de apartenență la
participantul/participanţii provin

grupul

țintă

emisă

de

școala

din

care

Formatul standard al formularelor de grup țintă și al declarației (nr. total 4 pagini/participant) vor fi
trimise în format electronic, în maxim 3 zile de la semnarea contractului, de către Beneficiar, astfel
încât, Contractorul să le poată multiplica pentru fiecare participant.
4.2.Facilităţi suport

1

Toți participanții exceptând reprezentanții beneficiarului și formatorii.
14/41

In cadrul fiecărei locații (hotel) in care se vor desfășura cursuri de formare, Contractorul va pune la
dispoziţie echipamente/facilitați pentru fotocopiere, tipărire alb-negru, scanare, în regim gratuit,
pentru formatori sau reprezentanţii proiectului, în limita a maximum 500 de pagini. Consumabilele
(toner, hârtie) vor fi asigurate de asemenea, de către Contractor.
Contractorul va asigura pentru fiecare participant: 1 caiet 48 file dictando A4, 5 coli A4 hârtie color,
1 pix, 1 ecuson (cu numele participantului).
Beneficiarul va transmite mapele de prezentare cât si suportul de curs, Contractorul având obligația
transmiterii acestora către participanți la momentul înregistrării.

3.3

MANAGEMENTUL PROIECTULUI

3.3.1

Structura responsabilă

•

Autoritatea Contractantă – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE)

•

Beneficiarul – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), Gnosos Consult SRL și Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

•

Prestatorul

Prestatorul va desemna un reprezentat responsabil pentru buna organizare şi desfăşurare a fiecărui
eveniment, prezent în locaţia de desfăşurare a cursurilor pe întreaga durată a evenimentului. În
prima zi a fiecărui eveniment va desemna o echipă de minim 3 persoane ce va asigura îndeplinirea
activităţilor menţionate la secţiunea Cerințe aplicabile pentru toate loturile, mai ales activităţile
de la punctele 1, 2, 3, 5, 6.
Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia la timp a tuturor activităţilor prevăzute,
obţinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de sarcini, precum şi pentru asigurarea unui bun
management financiar şi administrativ, conform prevederilor contractuale. În acest sens, acesta
trebuie:
-

să se asigure că rezultatele proiectului sunt la standardele de calitate necesare şi sunt livrate
conform termenelor stabilite;

-

să stabilească relaţiile contractuale cu Autoritatea contractantă;

-

să se asigure că toate aspectele logistice ale contractului, personalul de suport etc. sunt
realizate corespunzător;

-

să asigure o bună raportare, conform condiţiilor contractuale.

Prestatorul este obligat să respecte legislaţia românească în vigoare şi procedurile aplicabile acestui
contract. Prestatorul va respecta ordinele administrative emise de Autoritatea Contractantă şi va
furniza Autorităţii Contractante toate informaţiile solicitate, referitoare la contract.
La solicitarea Beneficiarului, Prestatorul va organiza reuniuni specifice legate de implementarea
proiectului, care cad în sarcina sa din punctul de vedere al organizării logistice.
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3.3.2

Facilităţi ce vor fi oferite de către Autoritatea Contractantă

Autoritatea Contractantă va asigura Prestatorului toate informaţiile şi/sau documentele considerate
necesare pentru buna implementare a proiectului.
Beneficiarul va sprijini Prestatorul în vederea realizării unei bune comunicări cu reprezentanţii
instituţiilor vizate ca grupuri ţintă şi cu alţi factori interesaţi, implicaţi în implementarea proiectului.

4.
4.1

LOGISTICĂ ŞI PLANIFICARE
Localizare

Contractul va avea ca locaţie centrală de management, municipiul Bucureşti.
4.2

Data de începere a activităţilor şi perioada de execuţie a acestora

Executarea contractului va începe in ziua semnării contractului de către ultima parte.
5. CERINŢE
Prestatorul trebuie să aibă capacitatea de a furniza resursele necesare, de a-şi îndeplini activităţile şi
de a-şi atinge obiectivele prevăzute la standardele impuse, în intervalul de timp stabilit.
6. RECEPŢIA ŞI PLATA SERVICIILOR:
Prestarea conformă a serviciilor va fi certificată de Autoritatea contractantă în baza emiterii de către
Prestator a unui Raport final şi a unei Note de certificare a serviciilor în care se va descrie pe scurt
serviciile prestate şi cheltuielile efectuate.
Raportul final va fi aprobat de Beneficiar (ISE) şi va include o prezentare cu detalierea serviciilor
prestate şi a cheltuielilor efectuate distinct pentru fiecare zi a fiecărui eveniment.
Documentele justificative in original ce vor fi ataşate raportului de activitate sunt:
− lista participanţi pe fiecare zi
− lista distribuție materiale
− diagramă cazare hotel
− borderou de masă - notă cu descrierea meniului
− alte documente doveditoare ale cheltuielilor efectuate.
După finalizarea evenimentului, în termen de maxim 14 zile, Prestatorul va trimite Raportul final şi
Nota de certificare a serviciilor, însoţite de documentele justificative.
Facturarea se va efectua pentru persoanele participante efectiv la fiecare eveniment si pe
fiecare beneficiar in funcție de serviciile primite.
Plata va fi efectuată într-o singură tranşă finală, numai în lei, prin ordin de plată în contul
Prestatorului deschis la trezorerie, între 24-30 ale lunii.
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Anexa 1

LOT 3
seria 4

participanti
instruire

formatori
(Gnosos)

95

10

ISE

1

Gnosos

MECTS

total
camere

nr nopti

1

2

109

3
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total
nopti

327

SECŢIUNEA FORMULARE

1. Declaraţie privind eligibilitatea
2. Declaraţia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 34/2006
3. Declaraţie privind calitatea de participant
4. Certificat de participare la licitaţie cu ofertã independentã
5. Informaţii generale
6. Declaraţia privind listele prestarilor de servicii similare din ultimii 3 ani
7. Experienţa similară
8. Formularul privind subcontractanţii,
9. Solicitare de clarificări
10. Scrisoare de garanţie bancară pentru participare
11. Formularul de ofertă
12. Scrisoare de înaintare
13. Împuternicire din partea firmei pentru a participa la şedinţa de deschidere a ofertelor;
14. Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie
15. Contestaţie ;
16. Propunere de contract.
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FORMULAR 1
Operator Economic
_________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul,_________________
______________________________,

reprezentant

imputernicit

(denumirea/numele

si

al

sediul/adresa

operatorului economic)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate
faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani
nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la
activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani.
De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna,
nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de ________________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de
valabilitate a ofertei)

Data completarii ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizata)
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FORMULAR 2
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economicpersoana juridica], in calitate de ofertant la procedura de ......................... [ se mentioneaza
procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se insereaza, dupa
caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV], la data de .............. [se insereaza
data], organizata de ................................................ [se insereaza numele autoritatii contractante],
declar pe proprie raspundere ca:
a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare,
reglementata prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute
la lit. a);
c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit pana la data
solicitata.................
d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greseli in materie profesionala.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor
orice documente doveditoare de care dispunem.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Operator economic,
………………………….
(semnatura
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autorizata

)

FORMULAR 3
Operator economic
(denumire)
DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1.Subsemnatul ___________________, reprezentant împuternicit al ......................................................
publică ..................
(se menţionează
procedura), având ca obiect (denumirea produsului, seviciului sau lucrării şi codul
CPV), la data de .....………….............................................……………, organizată de
…………………………………………...........(zi/lună/an)
(denumirea
autorităţii
contractante), particip şi depun ofertă:
□ în nume propriu;
□ ca asociat în cadrul asociaţiei ..................................................................................... ;
□ ca subcontractant al ....................................... ;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
2.Subsemnatul declar că:
□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
○sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire
a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi cîştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
4. De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
...................................................
(denumirea
şi
adresa
autorităţii
contractante
............................................................................. privire la orice aspect tehnic şi financiar în
legătură cu activitatea noastră.
Operator economic,
(semnătură autorizată)
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Formularul 4
CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertã independentã
I. Subsemnatul/Subsemnaţii,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentant/reprezentanţi
legali al/ai. . . . . . . . . . . . . . .. ., intreprindere /asociere care va participa la procedura de
achiziţie publicã organizatã de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de
autoritate contractantã, cu nr. .......................... din data de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
certific/certificãm prin prezenta cã informaţiile conţinute sunt adevãrate şi complete din
toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificãm prin prezenta, în numele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
urmãtoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastrã de la procedura de achiziţie publicã în
condiţiile în care cele
declarate se dovedesc a fi neadevãrate şi/sau incomplete în orice privinţã;
3. fiecare semnãturã prezentã pe acest document reprezintã persoana desemnatã sã
înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertã;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoanã fizicã sau
juridicã, alta decât ofertantul în numele cãruia formulãm prezentul certificat, care
oferteazã în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publicã sau ar putea oferta, întrunind
condiţiile de participare;
5. oferta prezentatã a fost conceputã şi formulatã în mod independent faţã de oricare
concurent, fãrã a exista consultãri, comunicãri, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în
ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de
a oferta sau nu la respectiva procedurã sau intenţia de a include în respectiva ofertã
elemente care, prin natura lor, nu au legãturã cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în
ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau
serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertã nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţatã de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevãzute de legislaţia în vigoare, declar/declarãm cã cele
consemnate în prezentul certificat sunt adevãrate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,
Data ............................
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnãturi) ...............................
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FORMULAR 5
#CANDIDATUL/OFERTANTUL
...........................................
(denumirea/numele)
#INFORMATII GENERALE
#1. Denumirea/numele:
#2. Codul fiscal:
#3. Adresa sediului central:
#4.Telefon:
Fax:
E-mail:
#5.
Certificatul
de
inmatriculare/inregistrare
......................................................................................
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
#6.
Obiectul
de
activitate,
pe
domenii:
................................................................................................
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
#7.
Birourile
filialelor/sucursalelor
locale,
daca
este
cazul
.................................................................
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
#8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
#
Cifra de afaceri anuala la 31
Anul
decembrie (RON)
1.
2009
2.
2010
3.
2011
Media anuala:
Data:

Cifra de afaceri anuala la 31
decembrie (echivalent euro)

#Operator economic,
............................................
(semnatura autorizata)
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FORMULAR 6
#CANDIDATUL/OFERTANTUL
...........................................
(denumirea/numele)

#DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatu
l____________________,
reprezentant
imputernicit
al
............................................................
(denumirea/numele
si
sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals
in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane
juridice
sa
furnizeze
informatii
reprezentantilor
autorizati
ai
..................................................................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

#Operator economic,
............................................
(semnatura autorizata)
#_________________
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Nr
.
crt
.

Obiectul
contractul
ui

Cod
ul
CPV

1

2

Denumirea/num
ele
beneficiarului/
clientului
Adresa
3

Calitatea
prestatorului
*)

Pretul
total al
contractul
ui

4

5

Procent
indeplinit
de
prestator(
%)
6

Cantitat
ea
(U.M.)

Perioada de
derulare a
contractului*
*)

7

8

1
2
…

#Operator economic,
............................................
(semnatura autorizata)

___________________
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de incepere si finalizare a prestarii.
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FORMULAR 7

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
EXPERIENŢA SIMILARĂ

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.
Numărul si data contractului: ____________________________________.
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.
Tara: ____________________.
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului(se bifeaza optiunea
corespunzatoare)
 contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
 contractant asociat
 subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimata in moneda in care s- exprimata in echivalent
a incheiat contractul
EURO
a) initiala (la data semnarii
_________
___________
contractului):
b) finala (la data finalizarii
_________
___________
contractului):
5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: ___________________________.
6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte
aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:
_______________________________.
_______________
(semnatura autorizata)
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FORMULAR 8
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND SUBCONTRACTANTII
(PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE
SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA)

Subsemnatul
___________________,
reprezentant
imputernicit
al
.........................................................
(denumirea/numele
si
sediul/adresa
candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals
in acte publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane
juridice
sa
furnizeze
informatii
reprezentantilor
autorizati
ai
..................................................................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Prezenta
declaratie
este
valabila
pana
la
data
de
……………………………………………….... (se precizeaza data expirarii perioadei de
valabilitate a ofertei)
Nr. Denumire
Crt. subcontractant

Partea/partile din
contract ce urmeaza
a fi subcontractate

Procentul din
valoarea
contractului ce
urmeaza a fi
subcontractat

Acord
subcontractor cu
specimen de
semnatura

Operator economic,
..................................
(semnatura autorizata)
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FORMULAR 9
Nr. ________ / _____

SOLICITARI DE CLARIFICARI

Catre,
_________________________________
(denumire autoritate contractanta)

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de
(tip procedura)
achizitie publica ______________________________________________________
___________________________________– COD CPV ________________, va adresam
urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la:

1. ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
2.____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
3.____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire
la aspectele mentionate mai sus.

Cu consideratie,
S.C.____________________
___________________________
(adresa)
………………………………………
(semnatura autorizata)
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FORMULAR nr. 10
BANCA
___________________
(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 ____________________, având sediul înregistrat la ______________________,
(denumirea
băncii)
(adresa băncii)
ne obligăm faţă de _____________________________________ să plătim suma de
(denumirea autorităţii contractante)
__________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă
(în litere şi în cifre)
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 _____________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate
(denumirea/numele)
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 _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizată)
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FORMULAR 11
OPERATOR ECONOMIC
_________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Domnilor, examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai
ofertantului _________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam
______________________
pentru
suma
de......................................................................................
(denumirea produsului )
(moneda ofertei)
(suma in litere si in cifre)
la
care
se
adauga
taxa
pe
valoarea
adaugata
in
valoare
de
................................................................
(suma in litere si in cifre)
Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam
produsele in graficul de timp anexat.
Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ____________
zile, respectiv pana la data de _______________, si ea va ramane
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
Precizam ca:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.
Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.
Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _______________, legal autorizat
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

sa

semnez
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Anexă – la Formularul de ofertă nr. 11

..........................................................
(denumirea/numele ofertant)
CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru servicii
Anexă la ofertă
nr.
crt

Activitatea
(gama/faza)

Cantitatea

Preţul
unitar

Lei

Preţul
total

Euro

Lei
(col 2x col 3)

0

1

1
2

Cazare + mic
dejun
Dejun

3

Cina

4

Pauza de
cafea
Servicii
de
reuniuni
şi
conferinţe
organizate la
hotel

5

2

3

4

5

Taxa pe
valoarea
adăugată
Euro

Lei

(col 2 x col 4)

6

7

TOTAL

TOTAL
Euro:

Lei:

........ % asociaţi
lei:
........ % subcontractanţi lei:
........ % asociati
euro:
........ % subcontractanti euro:

.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.
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FORMULARUL 12

OFERTANTUL
....................
nr. .......... / .........................
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Catre ...........................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare aparut în …………… nr. ..... din
........./(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului
................................................................................../(denumirea contractului de achizitie
publica),
noi ......................................./(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat
urmatoarele:
1. Documentul ................../(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru
participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru
elaborarea si prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de .......
copii:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii .....................

Cu stima,
Ofertant,
..................................
(semnatura autorizata)
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FORMULAR 13

ÎMPUTERNICIRE
pentru participarea la procedură de achiziţie publică

SC .............................. cu sediul în .............................................., având CUI
..................... nr de înregistrare în Registrul Comerţului .........................................., îl
împuterniceşte

prin

prezenta

pe

domnul

.........................................–

in

calitate

de.............................., să angajeze şi să reprezinte SC ............................... în procedura de
atribuire a contractului de achiziţie publică de ..............................................., organizată de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în data de ..................... .

Data ..................
S.C.............................
Director General
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FORMULAR 14
BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către ___________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică _______________________________,
(denumirea
contractului)
încheiat 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 prevazute 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 parţile 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)
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FORMULAR 15
Model contestaţie
Antet/contestator
………………………….
CONTESTAŢIE

Subscrisa
………………………….cu
sediul
în…………………cod
unic
de
înregistrare…………………………reprezentată legal prin…………………………………în
calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ……….organizată de
autoritatea
contractantă
……………………………..având
sediul
în……………………………..
Contest decizia autorităţii contractante………………………………………pe care o consider
nelegală.
Motivele care stau la baza contestaţiei sunt :
- în fapt…………………………………………..
- în drept :……………………………………….
În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă ;
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Semnătura/ştampila
reprezentat legal
(nume/prenume în clar)

CONTESTAŢIE
Subsemnatul
……….……………………………………….cu
domiciliul
în………………………………………………. în calitate de ofertant/candidat la procedura
de atribuire a contractului de ……………….organizată de autoritatea contractantă
……………………………..avand sediul în……………………………..
Contest decizia autorităţii contractante………………………………………pe care o consider
nelegală.
Motivele care stau la baza contestaţiei sunt :
- în fapt…………………………………………..
- în drept :……………………………………….
În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă;
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Semnătura
(nume/prenume in clar)
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Contract de servicii
nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă 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, s-a încheiat prezentul
contract de prestare de servicii,
între
.........................................................................
denumirea
autorităţii
contractante
adresa................................................................, telefon/fax ..............................................,
număr de înmatriculare ............................................, cod fiscal ..................................., cont
trezorerie …………………………………………………………………………, reprezentată
prin ……………...................................................................., (denumirea conducătorului),
funcţia..............................................., în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
…….............................................……………......................denumirea
economic adresă .........................................telefon/fax

operatorului

.....................număr
de
înmatriculare
..........................................cod
fiscal
...................................cont
(trezorerie,
bancă)..........................................................................reprezentată
prin
.............................................................(denumirea
conducătorului),
funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse
în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza
aferent serviciilor prestate conform contractului;
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii
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sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să să presteze serviciile..................................(denumirea
serviciilor), în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin
prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de servicii................................ . (denumirea)
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate,
plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro,
din care T.V.A. ................ lei.
5. Durata contractului
5.1
–
Durata
prezentului
contract
este
la............................................până la ………...............

de

.....…..

luni,

adică

de

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de îndeplinire a contractului;
d) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate
în propunerea tehnică, anexă la contract.
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare
prezentat în propunerea tehnică.
7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
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i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către
achizitor.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 zile de la
emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor
legale.
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 24 zile de la expirarea perioadei
prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp
posibil.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.05 % din preţul contractului pentru
fiecare zi de întârziere.
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 24 zile de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0.05 % pentru fiecare zi de întârziere din plata
neefectuată.
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere
rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu
condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau
despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.

Clauze specifice
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de
data de.......,.în cuantum de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de începerea
execuţiei contractului.
10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită
ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii
garanţiei de bună execuţie.
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10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru
prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la
îndeplinirea obligaţiilor asumate.
11. Alte responsabilităţi ale prestatorului
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor
şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata
contractului.
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii
pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru
îndeplinirea contractului.
13. Recepţie şi verificări
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în
scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt
posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul
contractului.
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în
termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin
încălcarea contractului de către prestator,
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îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor
semna un act adiţional.
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin
act adiţional.
14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi prestatorului.
15. Ajustarea preţului contractului2
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
15.2 - Preţul contractului nu se ajustează
16. Subcontractanţi
16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate
cu aceştia se constituie în anexe la contract.
16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului
contractului şi va fi notificată achizitorului.
17. Forţa majoră
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
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17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
18. Soluţionarea litigiilor
18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractului.
18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către
instanţele judecătoreşti din România.
19. Limba care guvernează contractul
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
20. Comunicări
20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
21. Legea aplicabilă contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două)
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Achizitor,
Prestator,
............................
....
(semnătură autorizată)..........................
(semnătură autorizată)
LS
LS
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