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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE)
Adresă: Strada Știrbei Vodă nr 37, Bucureşti
Localitate: Bucureşti

Cod poştal: 010102

Ţara: România

Persoana de contact:

Telefon: 0722 451 910

Gabriela Nausica NOVEANU

Email:
Fax: 021/3121447

Adresa de internet (de unde se poate descărca documentaţia de atribuire) : www.ise.ro/achizitii

Alte informaţii pot fi obţinute la:
□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.I
Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de
achiziţie dinamic) pot fi obţinute la:
□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.II
Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:
□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.III
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări:
Ofertanţii vor solicita clarificări cu cel mult 3 (trei) zile înainte de data de depunere a ofertelor
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:
Autoritatea contractanta va posta pe situl www.ise.ro/achizitii raspunsurile la clarificări cu cel puţin 1 (una) zi
înaintea datei de depunerea ofertelor, specificată în fișa de date a achiziției.
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)
□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală,

□ Servicii publice generale

inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

□ Apărare

□ Agenţie/birou naţional sau federal

□ Ordine şi siguranţă publică

□ Colectivitate teritorială

□ Mediu
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□ Agenţie/birou regional sau local

□ Afaceri economice şi financiare

□ Organism de drept public

□ Sănătate

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană

□ Construcţii şi amenajări teritoriale
□ Protecţie socială
□ Recreere, cultură şi religie

□ Altele (precizaţi): —————————

□ Educaţie
□ Altele (precizaţi): —————

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante

da □ nu □

Sau, după caz
□ Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de
energie termică
□ Electricitate

□ Apă
□ Servicii poştale
□ Servicii feroviare

□ Prospectare şi extragere a gazului şi petrolului
□ Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor
combustibili solizi

□ Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz
□ Activităţi portuare
□ Activităţi aeroportuare

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă

Contract de prestare a Serviciilor de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel pentru
proiectul POSDRU/55/1.1/S/35279
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a
serviciilor
a) Lucrări
Executare

□
□

B) Produse

□

c) Servicii

Cumpărare

□

Categoria serviciilor:

Proiectare şi executare

□

Leasing

Executarea, prin orice

□

Închiriere

mijloace, a unei lucrări,

Închiriere cu opţiune de

conform cerinţelor

cumpărare

specificate de autoritatea

O combinaţie între acestea

□
ANEXA 2B

□
□
□

□
nr. □□
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contractantă
Locul principal de executare –

Locul principal de livrare

Locul principal de prestare

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

Judetul Brasov

Cod NUTS □□□□□□

Cod NUTS:
II.1.3) Procedura implică
Un contract de achiziţii publice

□

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)
Încheierea unui acord-cadru

□
□

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz)
Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici

Acord-cadru cu un singur operator economic

□

□

Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim □□□ de
participanţi la acordul-cadru preconizat
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii
acordului cadru

da □ nu □

Dacă DA,
(se fac precizări suplimentare referitoare la modul de
desfăşurare a reluării competiţiei între semnatarii unui
acord-cadru)
Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□ sau în luni: □□□
Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani:
.........................
Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în cifre):
Valoarea estimată fără TVA:__________________________________________________Monedă: ________ sau intervalul: între
_____________ şi _______________

Monedă: ________

Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): __________
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel pentru proiectul POSDRU/55/1.1/S/35279, conform
caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
Obiect principal

Vocabular principal

Vocabular suplimentar (după caz)

55120000-7 - Servicii de

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

reuniuni şi conferinţe organizate
la hotel
Obiect(e) suplimentar(e)

□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□
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□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□
□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice

da □ nu □

II.1.8) Împărţire în loturi

da □ nu □

Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă):
un singur lot

□

unul sau mai multe loturi

□

toate loturile

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

□
da □ nu □

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile)
Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel
- conform Fişei de date a achiziţiei şi caietului de sarcini.
După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 632.340.00
Monedă: RON
II.2.2) Opţiuni (după caz)

da □ nu □

Dacă da, descrierea acestor opţiuni: ____________________________________________________________
Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni:
în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)
Numărul de prelungiri posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□
Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al
contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata în luni: 6 luni
II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea preţului contractului

da □ nu □

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum, formula de ajustare
aplicabilă)

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)
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III.1.1.a) Garanţie de participare

da □ nu □

Valoare: 12.646,80 RON
Garanţia de participare se va constitui conform art. 86 alin 1 din HG 625/2006 cu modificările şi completările
ulterioare. În cazul constituirii acesteia prin Scrisoare de garanţie bancară, operatorii economici vor utiliza
Formularul 20
În cazul constituirii garanţiei prin virament bancar, operatorul economic poate prezenta un ordin de plată
sau o filă cec, cu condiţia confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii ofertelor, în
conformitate cu prevederile art. 86, alin. 5 lit. a din HG 925/2006 cu modificările și completările ulterioare.
CONT RO83TREZ7015005XXX000160 TREZORERIE SECTOR 1 BUCURESTI.
Documentele prin care se face dovada constituirii garanţiei de participare la licitaţie vor fi prezentate în original, cel
mai târziu la data și ora deschiderii ofertelor.
În cazul în care ofertantul/ofertanții vor formula în scris o contestație/plângere la Consiliul Național de Soluționare
a Contestațiilor/instanța competentă să soluționeze plângerea, se vor aplica prevederile art. 278’1 alin (1) și alin
(2)din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. Suma reținută în cazul în care contestația formulată
va fi respinsă de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor ca nefondată se va calcula în conformitate cu
prevederile art. 278”1 alin. (1) din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.
ART. 278^1
(1) În măsura în care Consiliul respinge contestaţia, autoritatea contractantă va reţine contestatorului din
garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului următoarele sume:
a) între 63.000 lei şi 420.000 lei inclusiv - 1% din această valoare;
b) între 420.001 lei şi 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 420.001 lei;
c) între 4.200.001 lei şi 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 4.200.001 lei;
d) între 42.000.001 lei şi 420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 42.000.001 lei;
e) între 420.000.001 lei şi 4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 420.000.001
lei;
f) peste 4.200.000.001 lei - 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depăşeşte 4.200.000.001 lei.
(2) În măsura în care instanţa competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului de
respingere a contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia de a returna contestatorului sumele
prevăzute la alin. (1), în cel mult 5 zile lucrătoare de la data pronunţării deciziei instanţei de judecată.

În situaţia în care ofertantul se încadrează în categoria IMM, acesta va prezenta o declaraţie pe propria răspundere
conform Anexa 1 din Legea nr. 346/2004.
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Perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi de 90 zile inclusiv, de la data de depunere a ofertelor.
Ofertele care nu vor fi însoţite de dovada constituirii garanţiei de particcipare vor fi respinse în cadrul şedinţei de
deschidere
III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie

da □ nu □

10% din valoarea contractului fără TVA
Garanţia de bună execuţie se va constitui printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate
bancară sau de o societate de asigurări, conform art.90 alin. 1 din HG 925/2006 cu modificările şi completările
ulterioare în maxim 5 zile de la data semnării contractului .
În situaţia în care garanţia de bună execuţie se constituie prin scrisoare de garanţie bancară, ofertanţii vor prezenta
Formularul 21
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante
Bugetul de stat pentru anul 2013
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după
caz)
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)

da □ nu □

Dacă da, descrierea acestor condiţii
III.1.5. Legislaţia aplicabilă
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006,cu modificările şi completările
ulterioare,
Legea nr. 279/2011 privind modificarea şi completarea Ordonanţei 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
Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziţie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625
din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările
ulterioare,
Hotărârea Guvernului 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, cu modificările şi completările ulterioare,
Hotărârea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfinţării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi
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completările ulterioare;
Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu
oferta independenta
Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie în cadrul
procedurilor de licitaţie
OUG 77/2012 privind modificarea şi completarea Ordonanţei 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
OMECTS 3888/10.03.2011 pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziţia 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

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul
comerţului sau al profesiei
III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării

(după caz):

cerinţelor menţionate:

Cerinta nr. 1

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii

Declaraţie privind situaţia personală a

Prezentarea Formularului 1- completat/semnat/ştampilat

operatorului economic

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest
formular completat/semnat/ştampilat.
De asemenea, în situaţia în care ofertantul beneficiază de susţinere
conform art. 186 şi 190 din OUG 34/2006. şi susţinătorii acestuia trebuie
să prezite acest formular.

Cerinta nr. 2

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii

Declaraţia privind calitatea de participant la

Prezentarea Formularului 3 - completat/semnat/ştampilat

procedură
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest
formular completat/semnat/ştampilat.
Cerinta nr. 3

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii

Prezentarea certificatelor fiscale privind

Confirmarea cu privire la plata taxelor şi impozitelor la bugetul
general consolidat, prin prezentarea certificatului de atestare
fiscală valabil din care să reiasă situația obligațiilor scadente în luna
anterioară celei în care se depun ofertele, eliberat de autoritatea
fiscală competentă, din care să rezulte că operatorul economic nu
are datorii la bugetul de stat în luna anterioară celei în care se
depune oferta.

îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată

- Certificat fiscal cu privire la impozitele şi taxele locale valabil,
din care să reiasă situația obligațiilor scadente în luna anterioară celei
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în care se depun ofertele,, eliberat de autoritatea fiscală competentă,
din care să rezulte că operatorul economic nu are datorii la
bugetul local în luna anterioară celei în care se depune oferta.
Nota:
- In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a
platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la
bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata
doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari in original/ copie
legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
În cazul operatorilor economici străini
Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a
impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a
contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, formulare-tip eliberate
de autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident,
documente valabile, traducere autorizată în limba romană original sau o declaraţie pe propria răspundere/declaraţie autentică
dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare
sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens, Din
documentele prezentate trebuie să reiasă situația obligațiilor scadente
în luna anterioară celei în care se depun ofertele.
Documentele solicitate mai sus vor fi prezentate în original sau copie
legalizată, copie legalizată sau copie lizilibilă „conform cu originalul”.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest
formular completat/semnat/ştampilat.
Cerinta nr. 4

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii

Declaraţie privind conflictul de interese

Prezentarea Formularului 4 - completat/semnat/ştampilat

conform art. 69^1 din O.U.G. 64/2006

Gabriela Nausica NOVEANU,
Mihaela DINU
Ligia SARIVAN
Luciana Simona VELEA
Corina Gabriela STANCULESCU
Magda BALICA
Stela Cristina TUDOR
Bogdan PUȘCAȘ
Liliana PREOTEASA
Maria CRISTEA
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest
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formular completat/semnat/ştampilat.
De asemenea, în situaţia în care ofertantul are subcontractanţi, fiecare
dintre aceştia trebuie să prezite acest formular.
Cerinţa nr. 5

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii

Certificatul de participare la licitaţie cu ofertă

Prezentarea Formularulului 5 - Completat în conformitate cu Ordinul

independentă

ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de
participare la licitatii cu oferta independentă, semnat/ştampilat.În
cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest
formular completat/semnat/ştampilat.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării

(după caz):

cerinţelor menţionate:

Cerinta nr. 1

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii

Persoane juridice române
Certificat constatator emis de către Oficiul

Persoanele juridice vor prezenta certificatul constatator în copie cu

Registrului Comerţului, de pe lângă Tribunalul

menţiunea „conform cu originalul”, semnat şi ştampilat

Teritorial, eliberat cu cel mult 30 zile înainte
de data depunerii ofertelor, din care să reiasă
că operatorul economic are în obiectul de
activitate şi activităţi specifice obiectului
contractului.
Obiectul

contractului

trebuie

sa

aiba

corespondent în codul CAEN din certificatul

În cazul în care ofertantul este o asociere, fiecare asociat va prezenta
acest document.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest
formular completat/semnat/ştampilat.

constatator emis de ONRC corespunzator
obiectului supus procedurii de achizitie.
Cerinţa 2

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii

Persoane juridice străine:
Documente care dovedesc o formă de

Documentele trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor,

înregistrare/atestare ori apartenența din

traducere autorizată în limba română în original.

punct de vedere profesional.
Nota: în cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a ofertantului si
capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare si atestare) trebuie sa fie îndeplinite de fiecare
asociat în parte. Înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii se va solicita ofertantului
clasat pe primul loc, daca a prezentat documentul care dovedeste o forma de înregistrare în copie conform cu
originalul, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata
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III.2.2) Capacitatea economică şi financiară
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării

(după caz):

cerinţelor menţionate:

Cerinta nr.1

Modalitatea de indeplinire

Asigurarea riscului profesional

Ofertantul va prezenta o declaratie privind asigurarea riscului
profesional. In cazul in care oferta este declarata castigatoare,
ofertantul va prezenta in original, asigurarea acoperirii riscului
profesional dupa cum urmeaza: Se va prezenta polita serviciile care
urmează a fi prestate in 3 zile de la semnarea contractului.

Cerinta nr.2

Modalitatea de indeplinire

Media cifrei de afaceri globale a ofertantului

Se va prezenta Formularul 6 Fișa Informaţii Generale din secțiunea

pe ultimii 3 ani, să fie:

Formulare – completat, semnat, ștampilat.

minimum 1.264.680 lei

Bilant

contabil/extras

de

bilant/raport

de

audit/raport

al

cenzorilor/documente din care sa rezulte cifra de afaceri pe ultimii 3
ani pentru care exista exercitiu financiar încheiat (2010, 2011, 2012),
în copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”.

Cerinta nr.3

Modalitatea de indeplinire

Informatii privind accesul ofertantului la linii

Declaratii bancare care sa ateste ca, la momentul semnarii

de credit sau disponibilitatea resurselor

contractului, ofertantul are acces la linii de credit confirmate de banci

financiare necesare pt. executarea partiala a

sau ca are disponibile resurse reale, negrevate de datorii sau orice alte

contractului.

mijloace finaciare suficiente pt a realiza cash-flow de prestare a
serviciilor, in cuantum de min. 158,266.00 RON, pt o perioada de
minim 90 zile.
NOTA: Suma respectiva poate fi imobilizata pentru realizarea
contractului in cazul ofertei castigatoare.
Documentele in original emise de banca, vor purta numele in clar a
persoanei care atesta bonitatea.
Scrisorile de bonitate din partea bancilor se vor prezenta in original.

III.2.3) Capacitatea tehnică și/sau profesională
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării

(după caz):

cerinţelor menţionate:

Cerinţa 1

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii
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Prezentarea de informaţii privind resursele

Formularul 7 -completat/semnat/ştampilat;

umane şi structura managementului:

Formularul 8 - completat/semnat/ştampilat;

Declaraţie

privind

efectivele

medii

anuale ale personalului angajat din cadrul
organizaţiei în ultimii trei ani;
Informaţii

referitoare

la

personalul

de

specialitate de care dispune sau al cărui
angajament de participare a fost obţinut
Lista personalului care va fi responsabil
cu derularea contractului.
Cerinţa minimă
Echipa de conducere
-

1 COORDONATOR DE PROIECT –
economice,

Pentru fiecare membru al echipei de execuţie a lucrărilor se vor ataşa

specializarea turism sau echivalent –

următoarele documente suport pentru demonstrarea experienţei

minimum 5 ani experienţă profesională

acestora în domeniu:

absolvent

de

stiinte

generală

-

CV-uri

-

Copii ale diplomelor, atestatelor, autorizaţiilor şi

Echipa de implementare

certificatelor profesionale menţionate în CV – copii

1 Coordonator locaț ie - absolvent de stiinte

certificate pentru conformitate cu originalul

economice,

specializarea

turism

sau

-

muncă sau de colaborare

echivalent – minimum 3 ani exeperienţă în
calitate

de

coordonator

activităț i

organizare conferinț e sau similar

Copii „conform cu originalul„ ale contractelor de

-

Declaraţie de disponibilitate a persoanelor propuse
pentru îndeplinirea contractului

DERULARE–

Ofertantul va prezenta un angajament privind resursele umane, ca în

minimum 3 ani experienţă profesională

cazul indisponibilităţii unor persoane dintre cele nominalizate pentru

de specialitate

îndeplinirea contractului, le va înlocui cu acordul autorităţii

-

3

SPECIALIȘTI

Nota: O persoană nu poate îndeplini în mod

contractante, numai cu persoane având cel puţin aceeasi calificare şi

cumulativ mai multe funcţii

experienţă ca şi persoanele prezentate iniţial şi care au fost luate în
calcul la evaluarea ofertei.
De asemenea, ofertanul va prezenta o declaraţie prin care va dovedi ca
la elaborarea ofertei, a ţinut cont de de obligaţiile referitoare la
condiţiile de muncă şi protecţia muncii, care sunt la nivel naţional,
precum şi că le va respecta pe tot parcursul îndeplinirii contractului de
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lucrări, dacă va fi desemnat câştigător.
Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel
naț ional şi se referă la condiţiile de muncă şi la protecţia muncii,
securităţii şi sănătăţii în muncă se pot obţine de pe site-ul
http://www.inspectmun.ro/Llegislatie/legislatie.html
Se vor anexa urmatoarele documente:
a) copii ‘’conform cu originalul’’ ale certificatelor sau referinte emise
de beneficiari finali care sa probeze indeplinirea criteriilor minime de
calificare;
b) Toate certificatele, atestatele, diplomele, autorizatiile, etc. care vor
fi prezentate pentru dovedirea indeplinirii cerintelor mai sus
mentionate trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor.
Cerinţa 2
Prezentarea

Modalitatea de îndeplinire
listei

principalelor

servicii

Formularul 10 completat, semnat, ştampilat

prestate in ultimii 3 ani, listă care va conţine
valori, perioade de prestare, beneficiari,
indiferent

dacă

aceştia

din

urmă

sunt

autorităţi contractante sau clienţi privaţi

Cerinţa 3

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii

Ofertantul trebuie să facă dovada derulării cel

Copie după părţile relevante ale contractului/contractelor care sunt
prezentate ca experienţă similară (parţile, obiectul, preţul,
semnaturi/ştampile)
Documente constatoare emise sau contrasemnate de autoritate şi
procese verbale de recepţie la terminarea prestarii serviciilor.

puțin a unui contract similar, care să fi avut ca
obiect Servicii de reuniuni şi conferinţe
organizate la hotel în valoare de:
minim 1 contract Servicii de reuniuni şi
conferinţe organizate la hotel prestat in
ultimii 3 ani in val egala sau mai mare cu
632340.00 lei fara TVA
Cerinţa 4

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii

Prezentarea unui acord sau o scrisoare

Formular 11– completat/semnat/ştampilat

preliminară de asociere în care să se
menţioneze

că

toţi

asociaţii

îşi

asumă

răspunderea colectivă şi solidară pentru
îndeplinirea contractului, că liderul asociaţiei
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este împuternicit să se oblige şi să primească
instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi
este răspunzator în nume propriu şi în
numele

Asocierii

pentru

îndeplinirea

contractului
Cerinţa 5

Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii

Declaraţie privind subcontractanţii

Formular 12– completat/semnat/ştampilat

III.2.4) Standarde de asigurare a calităţii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării

caz):

cerinţelor menţionate:

Cerinta nr. 1

Modalitatea de indeplinire

Prezentarea unui certificat emis de un organism

Copie legalizată ori „copie certificată cu originalul” a Certificarii

independent care atestă că acesta are implementat

ISO 9001 sau echivalent

şi menţine, conform ISO 9001:2008, un sistem de
management al calităţii pentru cel puţin un domeniu
de activitate ce face obiectul contractului sau orice
alte dovezi care să dovedească asigurarea unui nivel
corespunzător al calităţii
III.2.4) Contracte rezervate (după caz)
Contractul este rezervat unor ateliere protejate

da □ nu □
□

Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate □

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii

da □ nu □

Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile:
III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea
serviciilor respective

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ
IV.1) TIPUL PROCEDURII

da □ nu□
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IV.1.1) Tipul procedurii
Licitaţie deschisă □
Licitaţie restrânsă □
Licitaţie restrânsă accelerată □
Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate
Negociere □
Au fost deja selectaţi candidaţi

da □ nu □

Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici selectaţi deja în secţiunea VI.3) Informaţii suplimentare
Negociere accelerată □
Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:
Dialog competitiv □
Procedura proprie □
IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe
(licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv)
Număr de operatori economici preconizat □□□
sau Număr minim preconizat □□□ şi, după caz, număr maxim □□□
Criterii obiective de limitare a numărului de candidaţi:
IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog
competitiv)
Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a

da □ nu □

reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor
care trebuie negociate

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare)
Cel mai mic preţ

□

Sau
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte

□

□ criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu ponderarea sau în
ordine descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile)
□ criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere
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sau în documentul descriptiv

Criterii

Pondere

1.
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
2.
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
3.
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
...............................................
IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică

da □ nu □

Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz)

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz)
_________________________________________________________________________________________
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract

da □ nu □

Dacă da,
Anunţ de intenţie

Anunţ despre profilul cumpărătorului □

□

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Alte publicări anterioare (după caz) □
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Anunţ de intenţie
Numărul şi data publicării în SEAP
IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Altele: ____________________________________________________________________________IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul unei licitaţii
deschise)
durata în luni: □□□ sau în zile: 90(de la termenul limită de primire a ofertelor)
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IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va prezenta propunerea tehnică în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini.
Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei propunerii
tehnice cu specificaţiile prevăzute în caietul de sarcini. Plicul va fi sigilat, marcat şi ştampilat în mod corespunzător,
inscripţionat “Propunere tehnică”, şi denumire ofertant, într-un exemplar original şi o copie.
În propunerea tehnică vor fi prezentate şi următoarele:
Formularul nr. 14
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței referitoare la suprafața minima a salilor de curs, ofertanții vor prezenta în
cadrul ofertei tehnice planurile spațiilor avute în vedere pentru activitate de formare.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertanții au obligația de a prezenta următoarele formulare:
- Formular 13
Propunerea financiară va fi prezentată în plic separat, şi va fi exprimată în lei.
Propunerea financiară va fi semnată de persoanele împuternicite ale operatorului economic şi va avea un caracter
ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei.
Plicul va fi sigilat, marcat şi ştampilat în mod corespunzător, inscripţionat “Propunerea Financiară”, şi denumire
ofertant, într-un exemplar original şi o copie.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Oferta va fi prezentată într-un plic/colet închis şi sigilat, ştampilat şi marcat „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA
DE ..............................., ora ......................... ( data și ora de depunere/deschidere sunt menț ionate mai jos) şi
denumire ofertant şi adresant.
Data limită de depunere a ofertelor este: 06.06.2013 ora 10.00
Sedinț a de deschidere a ofertelor va avea loc în 06.06.2013 ora 12.00, la Institutului de Stiinte ale Educatiei,
str. STIRBEI VODA 37
Vor fi ataşate ofertei următoarele:
Scrisoarea de înaintare Formularul 19
Dovada constituirii garanției de participare la licitație, în cuantumul, forma și perioada de valabilitate
solicitate de către autoritatea contractantă - ORIGINAL;
Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei de către reprezentantul legal sau
reprezentantul împuternicit
-

Oferta prezentată va avea un OPIS al tuturor documentelor incluse.
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Coletul va conţine 2 plicuri interioare (care vor fi marcate astfel: Original şi Copie).


Plicurile interioare vor conţine câte 3 plicuri sigilate cu:
Plicul nr. 1 : Documente de calificare;
Plicul nr. 2 : Oferta tehnică;
Plicul nr. 3. Oferta financiară.

Originalul şi copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă;
Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte, sunt valide doar dacă sunt vizate de către
persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta;
Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi
deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată respinsă în cadrul şedintei de deschidere.



Nu se acceptă oferte alternative.

Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.
Dacă plicul exterior nu este marcat conform celor de mai sus sau a fost depus la alta adresă decat cea mentionată,
autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
În cazul în care ofertele se depun la o altă adresă sau după ora limită de deschidere a ofertelor, acestea sunt considerate
inacceptabile conf. art. 36, pct. 1, lit. a . din HG 925/2006.
SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)

da □ nu □

Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: _____________________________
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare

da □ nu □

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e): Fonduri Structurale - POSDRU
VI.3) ALTE INFORMATII (după caz)
În cazul în care ofertele admisibile cu preţul cel mai scăzut sunt egale la preţ, atunci autoritatea contractantă le va
solicita ofertanţilor, care au acelaşi preţ al ofertei, să reforteze lucrările care fac obiectul contractului.
VI.4) CĂI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac
Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor
Denumire : Direcția Generală Juridic din cadrul Ministerului Educatiei Naționale
Adresă : Str. Gral. Berthelot nr. 28-30, Sector 1
Localitate : BUCUREŞTI

Ţara : ROMÂNIA

E – mail : djc@medu.edu.ro

Telefon : 021) 317 2895, (021) 310 4219

Adresă internet : www.edu.ro

Fax : (021) 317 2895
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Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz)
Denumire oficială:
Adresă:
Localitate:

Cod poştal:

E-mail:

Telefon:

Adresă Internet (URL)

Fax:

Ţară:

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3)
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac:
_____________________________________________________________________________________________________
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac
Denumire oficială: Direcția Generală Juridic din cadrul Ministerului Educatiei Nationale
Adresă: : Direcția Generală Juridică din cadrul Ministerului Educatiei Nationale

Localitate : BUCUREŞTI

Ţara : ROMÂNIA

Localitate : BUCUREŞTI

E – mail : djc@medu.edu.ro

E – mail : djc@medu.edu.ro

Telefon : 021) 317 2895, (021) 310
4219

Telefon : 021) 317 2895, (021) 310 4219

INTOCMIT,

Expert Achiziț ii Externalizat
SC AUCTIONS WORLD SRL
Bogdan PUSCAS
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CAIET DE SARCINI
INFORMAŢII GENERALE
Autoritatea Contractantă este Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), Str.
Ştirbei Vodă nr.37.
OBIECTIV
Obiectivul 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, PIRLS 2006.

SCOPUL PRESTAŢIILOR
ASPECTE GENERALE

Scurtă descriere a contractului
Acest contract urmăreşte organizarea în lunile iunie-noiembrie 2013 de sesiuni de
formare, localizate in jud. Brasov.

Aria geografică acoperită
Proiectul se va implementa în Romania.

ACTIVITĂŢI SPECIFICE
Descrierea activităţilor
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Cantitatea serviciilor solicitate este maximala, plata urmând a fi efectuata 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).
Datele de incepere ale fiecărei serii de cazare sunt orientative și devin angajante la data
transmiterii notei de comanda.
Prezentul contract urmează a fi atribuit după cum urmează:
Valoarea estimată a achiziţiei: 632340 lei

SERIA I - perioada: 18-21 iulie 2013
sosire participanți 18 iulie seara si plecare 21 iulie 2013 după-amiaza
cazare 130 persoane în camere single (sau camere duble în regim de single, dacă nu se
pot asigura camere single), pentru 18,19, 20 iulie 2013;
specificații pt. mic dejun, dejun, cina: minim 5 feluri de mâncare pt. fiecare masa,
servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez vegetarian
etc.) - 3 mic dejun, 3 dejun, 3 cina, x 130 de persoane;
sala formare: 5 sali x 25 de locuri
specificații coffee-break: 2/ zi x 2,5 zile X 130 participanți
SERIA II - perioada 21-24 iulie 2013
o
sosire participanți 21 iulie seara si plecare 24 iulie după-amiaza
o
cazare 135 persoane în camere single (sau camere duble în regim de single, dacă
nu se pot asigura camere single), pentru nopţile 21,22,23 iulie 2013;
o
specificații pt. mic dejun, dejun si cina: minim 5 feluri de mâncare pt. fiecare
masa, servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez
vegetarian etc.) - 3 mic dejun, 3 dejun, 3 cina x 135 persoane;
o
sala formare: 5 săli x 25 de persoane
o
specificații coffee-break: 2 / zi X 2.5 zile x 135 persoane = 5 coffee-break X 135
persoane
SERIA III – perioada 24 - 27 iulie 2013
o
sosire participanți 24 iulie seara si plecare 27 iulie după-amiaza
o
cazare 135 persoane în camere single (sau camere duble în regim de single, dacă
nu se pot asigura camere single), pentru nopţile 24,25,26 iulie 2013;
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o
specificații pt. mic dejun, dejun si cina: minim 5 feluri de mâncare pt. fiecare
masa, servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez
vegetarian etc.) - 3 mic dejun, 3 dejun, 3 cina x 135 persoane;
o
sala formare: 5 săli x 25 de persoane
o
specificații coffee-break: 2 / zi X 2.5 zile = 5 coffee-break X 135 persoane
SERIA IV – perioada 19 -22 august 2013
sosire participanți 19 august seara si plecare 22 august după-amiaza
cazare 130 persoane în camere single (sau camere duble în regim de single, dacă nu se
pot asigura camere single), pentru nopţile 19,20,21 august 2013;
specificații pt. mic dejun, dejun si cina: minim 5 feluri de mâncare pt. fiecare masa,
servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez vegetarian
etc.) - 3 mic dejun, 3 dejun, 3 cina x 130 persoane;
sala formare: 5 săli x 25 de persoane
specificații coffee-break: 2 / zi X 2.5 zile x 130 persoane = 5 coffee-break X 130
persoane
SERIA V – perioada 22 -25 august 2013
sosire participanți 22 august seara si plecare 25 august după-amiaza
cazare 90 persoane în camere single (sau camere duble în regim de single, dacă nu se
pot asigura camere single), pentru nopţile 22, 23, 24 august 2013;
specificații pt. mic dejun, dejun si cina: minim 5 feluri de mâncare pt. fiecare masa,
servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez vegetarian
etc.) - 3 mic dejun, 3 dejun, 3 cina x 90 persoane;
sala formare: 5 săli x 25 de persoane
specificații coffee-break: 2 / zi X 2.5 zile X 90 persoane = 5 coffee-break X 90 persoane
Seria VI – perioada 2-3 septembrie 2013
sosire participanți 2 septembrie seara si plecare 3 septembrie după-amiaza
cazare 60 persoane în camere single (sau camere duble în regim de single, dacă nu se
pot asigura camere single), pentru noaptea de 2 septembrie 2013;
specificații pt. mic dejun, dejun si cina: minim 5 feluri de mâncare pt. fiecare masa,
servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez vegetarian
etc.) - 1 mic dejun, 1 dejun, 1 cina x 60 persoane;
sala formare: 2 săli x 30 de persoane.
specificații coffee-break: 1 X 60 persoane = 1 coffee-break X 60 persoane
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Seria VII – perioada 3-4 septembrie 2013
sosire participanți 3 septembrie seara si plecare 4 septembrie după-amiaza
cazare 60 persoane în camere single (sau camere duble în regim de single, dacă nu se
pot asigura camere single), pentru noaptea de 3 septembrie 2013;
specificații pt. mic dejun, dejun si cina: minim 5 feluri de mâncare pt. fiecare masa,
servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez vegetarian
etc.) - 1 mic dejun, 1 dejun, 1 cina x 60 persoane;
sala formare: 2 săli x 30 de persoane
specificații coffee-break: 1 X 60 persoane = 1 coffee-break X 60 persoane
Seria VIII – perioada 4-7 septembrie 2013
sosire participanți 4 septembrie seara si plecare 7 septembrie după-amiaza
cazare 110 persoane în camere single (sau camere duble în regim de single, dacă nu se
pot asigura camere single), pentru nopţile 4, 5, 6 septembrie 2013;
specificații pt. mic dejun, dejun si cina: minim 5 feluri de mâncare pt. fiecare masa,
servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez vegetarian
etc.) - 3 mic dejun, 3 dejun, 3 cina x 110 persoane;
sala formare: 4 săli x 25 de persoane
specificații coffee-break: 2 / zi X 2.5 zile X 110 persoane = 5 coffee-break X 110
persoane
Seria IX – perioada 7-8 septembrie 2013
sosire participanți 7 septembrie seara si plecare 8 septembrie după-amiaza
cazare 25 persoane în camere single (sau camere duble în regim de single, dacă nu se
pot asigura camere single), pentru noaptea de 7 septembrie 2013;
specificații pt. mic dejun, dejun si cina: minim 5 feluri de mâncare pt. fiecare masa,
servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez vegetarian
etc.) - 1 mic dejun, 1 cina x 25 persoane; 1 dejun x 35 persoane
sala formare: 1 sala x 35 de persoane
specificații coffee-break: 1 X 35 persoane = 1 coffee-break X 35 persoane
SERIA X- perioada: 8-9 septembrie 2013
o
cazare 75 persoane în camere single (sau camere duble în regim de single, dacă
nu se pot asigura camere single), pentru noaptea de 8 septembrie 2013;
o
specificații pt. mic dejun, dejun si cina: min 5 feluri de mâncare pt. fiecare masa,
servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez vegetarian
etc.) - 1 mic dejun, 1 dejun, 1 cina x 75 persoane;
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o
o

sala formare: 3 sali x 20 de persoane
specificații coffee-break: 1 / zi X 1 zi = 1 coffee-break X 75 persoane

SERIA XI- perioada: 9 – 10 septembrie 2013
o
cazare 75 persoane în camere single (sau camere duble în regim de single, dacă
nu se pot asigura camere single), pentru noaptea de 9 septembrie 2013;
o
specificații pt. mic dejun, dejun si cina: min 5 feluri de mâncare pt. fiecare masa,
servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez vegetarian
etc.) - 1 mic dejun, 1 dejun, 1 cina x 75 persoane;
o
sala formare: 3 sali x 20 de persoane
o
specificații coffee-break: 1 / zi X 1 zi = 1 coffee-break X 75 persoane
SERIA XII- perioada: 10 - 11 septembrie 2013
o
cazare 70 persoane în camere single (sau camere duble în regim de single, dacă
nu se pot asigura camere single), pentru noaptea de 10 septembrie 2013;
o
specificații pt. mic dejun, dejun si cina: minim 5 feluri de mâncare pt. fiecare
masa, servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez
vegetarian etc.) - 1 mic dejun, 1 dejun, 1 cina x 70 persoane;
o
sala formare: 3 sali x 20 de persoane
o
specificații coffee-break: 1 / zi X 1 zi = 1 coffee-break X 70 persoane
SERIA XIII - perioada: 11 – 12 septembrie 2013
o
cazare 70 persoane în camere single (sau camere duble în regim de single, dacă
nu se pot asigura camere single), pentru noaptea de 11 septembrie 2013;
o
specificații pt. mic dejun, dejun si cina: min 5 feluri de mâncare pt. fiecare masa,
servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez vegetarian
etc.) - 1 mic dejun, 1 dejun, 1 cina x 70 persoane;
o
sala formare: 3 sali x 20 de persoane
o
specificații coffee-break: 1 / zi X 1 zi = 1 coffee-break X 70 persoane
SERIA XIV - perioada: 12-13 septembrie 2013
o
cazare 65 persoane în camere single (sau camere duble în regim de single, dacă
nu se pot asigura camere single), pentru noaptea de 12 septembrie 2013;
o
specificații pt. mic dejun, dejun si cina: min 5 feluri de mâncare pt. fiecare masa,
servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez vegetarian
etc.) - 1 mic dejun, 1 dejun, 1 cina x 65 persoane;
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o
o

sala formare: 3 sali x 20 de persoane
specificații coffee-break: 1 / zi X 1 zi = 1 coffee-break X 65 persoane

SERIA XV - perioada: 13- 14 septembrie 2013
o
cazare 65 persoane în camere single (sau camere duble în regim de single, dacă
nu se pot asigura camere single), pentru noaptea de 12 septembrie 2013;
o
specificații pt. mic dejun, dejun si cina: minim 5 feluri de mâncare pt. fiecare
masa, servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez
vegetarian etc.) - 1 mic dejun, 1 dejun, 1 cina x 65 persoane;
o
sala formare: 3 sali x 20 de persoane
o
specificații coffee-break: 1 / zi X 1 zi = 1 coffee-break X 65 persoane
SERIA XVI - perioada: 1-2 noiembrie 2013
sosire participanți 1 nov. seara si plecare 2 noiembrie dupa amiaza
cazare 60 persoane pentru noaptea de 1 noiembrie.
specificatii pentru mic dejun, dejun si cina minim 5 feluri de mâncare pt. fiecare masa,
servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez vegetarian
etc.) - 1 mic dejun, 1 dejun, 1 cina, x 60 de persoane
sala de formare – 2 sali x 25 persoane
specificații coffee-break: 1 coffee-break X 60 participanți
SERIA XVII - perioada: 2-3 noiembrie 2013
sosire participanți 2 nov. seara si plecare 3 noiembrie dupa amiaza
cazare 60 persoane pentru noaptea de 2 noiembrie
specificatii pentru mic dejun, dejun si cina minim 5 feluri de mâncare pt. fiecare masa,
servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez vegetarian
etc.) - 1 mic dejun, 1 dejun, 1 cina, x 60 de persoane
sala de formare – 2 sali x 25 persoane
specificații coffee-break: 1 coffee-break X 60 participanți
SERIA XVIII - perioada: 8-9 noiembrie 2013
sosire participanți 8 nov. seara si plecare 9 noiembrie dupa amiaza
cazare 70 persoane pentru noaptea de 8 noiembrie
specificatii pentru mic dejun, dejun si cina minim 5 feluri de mâncare pt. fiecare masa,
servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez vegetarian
etc.) - 1 mic dejun, 1 dejun, 1 cina, x 70 de persoane
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sala de formare – 2 sali x 30 persoane
specificații coffee-break: 1 coffee-break X 70 participanți
SERIA XIX - perioada: 9-10 noiembrie 2013
sosire participanți 9 nov. seara si plecare 10 noiembrie dupa amiaza
cazare 70 persoane pentru noaptea de 9 noiembrie
specificatii pentru mic dejun, dejun si cina minim 5 feluri de mâncare pt. fiecare masa,
servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez vegetarian
etc.) - 1 mic dejun, 1 dejun, 1 cina, x 70 de persoane
sala de formare – 2 sali x 30 persoane
specificații coffee-break: 1 coffee-break X 70 participanți
SERIA XX - perioada: 15-16 noiembrie 2013
sosire participanți 15 nov. seara si plecare 16 noiembrie dupa amiaza
cazare 70 persoane pentru noaptea de 15 noiembrie
specificatii pentru mic dejun, dejun si cina minim 5 feluri de mâncare pt. fiecare masa,
servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez vegetarian
etc.) - 1 mic dejun, 1 dejun, 1 cina, x 70 de persoane
sala de formare – 2 sali x 30 persoane
specificații coffee-break: 1 coffee-break X 70 participanți
SERIA XXI - perioada: 16-17 noiembrie 2013
sosire participanți 16 nov. seara si plecare 17 noiembrie dupa amiaza
cazare 55 persoane pentru noaptea de 16 noiembrie
specificatii pentru mic dejun, dejun si cina minim 5 feluri de mâncare pt. fiecare masa,
servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez vegetarian
etc.) - 1 mic dejun, 1 cina, x 55 de persoane, 1 dejun x 75 de persoane
sala de formare – 3 sali x 25 persoane
specificații coffee-break: 1 coffee-break X 75 participanți
Cerinț e 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
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participanţilor se va face în regim de trei stele sau echivalent. Prestatorul va asigura
primirea si înregistrarea participanților.
Sălile pentru desfășurarea sesiunilor de formare vor fi in aceeași locație cu
facilitatea de cazare și vor avea spatiu minim de 37 m2 pentru 25 participanț i/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.
Confirmările vor fi făcute cu cel puţin 2 zile înainte.
2. Asigurarea serviciilor de masă
Se vor asigura pentru participanţii la eveniment mic dejun, dejun si cina, în
acelaşi loc în care se realizează cazarea.
Intervalele de timp alocate serviciilor de masă vor fi stabilite de Beneficiar si
comunicate in prealabil Prestatorului.
Confirmările vor fi făcute cu cel puţin 2 zile înainte.
3. Asigurarea serviciilor de pauza de cafea
Numărul solicitat al pauzelor de cafea va fi cunoscut cu cel puțin două zile înainte.
Acestea trebuie să cuprindă următoarele: apa plata/minerala, ceai, cafea,
saleuri/pateuri/fursecuri.
Intervalele de timp alocate pauzelor de cafea vor fi stabilite de Beneficiar si
comunicate in prealabil Prestatorului.
4. Asigurarea înregistrării participanţilor şi colectarea formularelor de
grup ţintă1
La primirea participanţilor în locaţiile de cazare, în prima zi a fiecărui eveniment,
Prestatorul va desemna cel puţin 3 persoane care vor asigura:

1

Toți participanții exceptând reprezentanții beneficiarului si formatorii.
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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 ț intă 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 grupul țintă emisă de școala din care
participantul/participanţii provin
Formatul standard al formularelor de grup țintă si 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, Prestatorul să le poată multiplica pentru
fiecare participant.
5. Facilităţi suport
In cadrul fiecărei locații (hotel) in care se vor desfășura cursuri de formare,
Prestatorul va pune la dispoziţie echipamente/facilitați pentru fotocopiere, tipărire albnegru, scanare, în regim gratuit, pentru formatori sau reprezentanţii proiectului, în
limita a maximum 500 de pagini. Consumabilele (toner, hârtie) vor fi asigurate de
asemeni, de către Prestator.
Prestatorul 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 pune la dispoziția Prestatorului mapele de prezentare cât si suportul de
curs, prestatorul având obligația transmiterii acestora către participanți la momentul
înregistrării.

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.
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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.

RECEPŢIA ŞI PLATA SERVICIILOR:
Prestarea conformă a serviciilor va fi certificată de Autoritatea contractantă în baza
emiterii de către Prestator a unui centralizator care va descrie pe scurt serviciile prestate şi
cheltuielile efectuate.
Documentele justificative in original vor fi următoarele:
lista participanţi pe fiecare zi, conform model autoritate contractanta.
diagramă cazare hotel
borderou de masă - notă cu descrierea meniului
factura fiscală
După finalizarea evenimentului Prestatorul va trimite documentele justificative.
Facturarea se va efectua pentru persoanele participante efectiv la fiecare eveniment
si pe fiecare beneficiar in funcț ie de serviciile primite.
Plata va fi efectuată numai în lei, prin ordin de plată în contul Prestatorului deschis la trezorerie.

Întocmit,
RADULESCU PAULA

