
 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” 

Domeniul major de intervenţie: 2.2. „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii” 

Titlul proiectului: “Centre de Resurse si Sprijin in Educatie (CRSE)” 

Contract POSDRU 91-2.2-S-63574 / 30.06.2010. 

 

1

�

Nr. 997 / 26.09.2011 
 
 

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI 
PENTRU 

ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 
SERVICII PENTRU SCHIMB DE EXPERIENTA 

in perioada 13-16 octombrie 2011 
 

Achizitor: FUNDATIA COPIII NOSTRI 
Titlul proiectului POSDRU: “Centre de Resurse si Sprijin in Educatie (CRSE)” 
ID proiect POSDRU: POSDRU 91-2.2-S-63574 / 30.06.2010 
Calitatea achizitorului în 
cadrul proiectului: 

Beneficiar 

 
1. INFORMAŢII GENERALE 
 
1.1. Achizitor: 
    
Denumire: FUNDATIA COPIII NOSTRI 
Adresă: Bucuresti, str. Ing. Zablovschi, nr. 61, sector 1, ROMANIA 

Persoană de contact: Manager proiect  Martha Iliescu 
E-mail: fcn_ro@clicknet.ro 

Telefon: 021 224 07 86 
0744819697 

 Fax: (+ 40) 0318165286 
Adresă de internet: www.fcn.org.ro 
 
1.2. Elemente generale ale achiziţiei: 
a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 4 octombrie 2011, ora 14.00 
b) Adresa unde se primesc ofertele: str. Ing. Zablovschi, nr. 61, sector 1, Bucuresti, cod postal 
011312. În cazul ofertelor transmise prin poştă sau depuse direct la sediul achizitorului, orice ofertă 
primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la 
o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la 
sediul achizitorului, nedeschise. 
c) Data evaluarii ofertelor: 4 octombrie 2011, ora 14.00 
d) Locul de procurare a documentaţiei: Documentaţia de atribuire poate fi descarcata in intregime 
de pe site http://fcn61.wordpress.com/ sau procurată de la sediul achizitorului str. Ing. Zablovschi, 
nr. 61, sector 1, Bucuresti, cod postal 011312, România sau poate fi transmisa pe e-mail, ca fisier 
atasat, in urma cererilor primite la adresa de email fcn_ro@clicknet.ro.  
e) Sursa de Finantare: bugetul proiectului Centre de Resurse si Sprijin in Educatie (CRSE)” ID 
63574, Contract POSDRU 91-2.2-S-63574 / 30.06.2010. 
 
2.OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 
 
2.1. Descriere 
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie: 
           Titlu: SERVICII PENTRU SCHIMB DE EXPERIENTA 
 
           Coduri CPV :  
55110000-4     Servicii de cazare la hotel 
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55300000-3  Servicii de restaurant şi de servire a mâncării 
60172 inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer 
 
2.1.2. Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor ce vor fi achiziţionate: 
 
Se solicita servicii pentru organizarea unui schimb de experienta cu cca 80 de participanti, in 
urmatoarele conditii: 
 
Participanti din 21 de Centre de Resurse si Sprijin in Educatie, infiintate de Fundatia Copiii Nostri in 
cadrul proiectului „Centre de Resurse si Sprijin in Educatie (CRSE), cofinantat din Fondul Social 
european prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 vor 
vizita patru din cele 5 CRSE infiintate in jud. Suceava, in mediul rural, timp de trei zile. Intrucat trei 
dintre cele 4 centre care vor fi vizitate sunt situate in apropierea orasului Vatra Dornei, hotelul in 
care vor fi cazati participantii trebuie sa fie in sau in apropierea acestui oras. 
 
Perioada de desfasurare: 13 – 16 octombrie  2011 
 
Servicii necesare:  

• Cazare si cina pentru aproximativ 60 de persoane in perioada 13 – 16 octombrie 2011, in 
hotel de max 3 stele situat in zona Vatra Dornei. Hotelul trebuie sa fie prevazut cu cel putin 
20 de locuri de parcare. 

• Masa de pranz pentru aproximativ 80 de participanti in locatiile mentionate in desfasuratorul 
zilelor de 14 si 15 octombrie 2011. 

• Servicii de transport (autocar cu sofer) pentru cca 80 de persoane, pentru zilele de 14 si 15 
octombrie 2011,  

 
Detalierea pe zile a serviciilor solicitate: 
 
13 octombrie 2011 

• Cazare pentru 60 de persoane in camere duble pentru noaptea de 13/14 octombrie 2011 
• Cina pentru 60 de persoane in data de 13 octombrie 2011 

 
14 octombrie 2011:  

• Cazare pentru 60 de persoane in camere duble pentru noaptea de 14/15 octombrie 2011 
• Servicii de transport cu autocar cu sofer pentru cca 80 de persoane (2 autocare cu 45 de 

locuri) pe traseul Hotel – Comuna Dorna Arini jud. Suceava; vizita CRSE Dorna Arini jud. 
Suceava 

• Servicii de transport cu autocar cu sofer pentru cca 80 de persoane (2 autocare cu 45 de 
locuri) pe traseul Comuna Dorna Arini – Comuna Comuna Panaci jud. Suceava;  

• Masa de pranz pentru 80 de persoane in Comuna Panaci sau in apropiere de comuna 
Panaci jud. Suceava 

• Servicii de transport cu autocar cu sofer pentru cca 80 de persoane (2 autocare cu 45 de 
locuri) pe traseul Comuna Panaci – com. Crucea jud. Suceava; vizita CRSE com. Crucea, 
jud. Suceava 

• Servicii de transport cu autocar cu sofer pentru cca 80 de persoane (2 autocare cu 45 de 
locuri) pe traseul Comuna Crucea jud. Suceava – retur la hotel 

• Cina pentru 60 de persoane in data de 14 octombrie 2011 
 
15 octombrie 2011:  

• Cazare pentru 60 de persoane in camere duble pentru noaptea de 15/16 octombrie 2011 
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• Servicii de transport cu autocar cu sofer pentru cca 80 de persoane (2 autocare cu 45 de 
locuri) pe traseul Hotel – Comuna Sucevita Jud. Suceava si retur la hotel seara 

• Masa de pranz pentru 80 de persoane in Comuna Sucevita sau in apropiere de comuna 
Sucevita 

• Cina pentru 60 de persoane in data de 15 octombrie 2011 
 

16 octombrie 2011: 
• Participantii cazati la hotel vor pleca dupa micul dejun 

 
                     
Cerinte tehnice, valabile pentru toate serviciile solicitate: 
 
Cazarea:  Hotelul in care se va asigura cazarea trebuie sa fie amplasat in zona Vatra Dornei, cu 
acces usor catre drumul judetean.  Cazarea se va efectua in camere duble, confort max. 3 stele, 
mic dejun, parcare si taxe hoteliere incluse. Camerele sa fie suficient de spatioase pentru 2 
persoane si dotate cu paturi twin, nu matrimoniale. Participantii vor sosi in data de 13 octombrie 
dupa ora 17.00 si vor pleca in 16 octombrie dupa ora 12.00. Vor fi cazate max. 60 de persoane  
 
Masa de pranz: Meniul pentru pranz va fi organizat tip bufet (ex. antreuri, salate, fel principal, 
deserturi apa minerala si cafea). Masa de pranz va fi asigurata in fiecare zi pentru cca 80 de 
persoane. Nu sunt permise bauturi alcoolice si mancaruri exotice. 
 
Cina: Meniul pentru cina va fi organizat in sistem clasic, trebuie sa includa un antreu, un fel 
principal si un desert, apa minerala. Nu sunt permise bauturi alcoolice si mancaruri exotice. Se va 
asigura cina doar pentru persoanele cazate in hotel, respectiv 60 de persoane  
 
Nota: Numarul de persoane este estimat si poate varia cu +/- 15%.  
2.1.3. Denumire contract; procedura de atribuire şi locaţia lucrării, locul de livrare /predare  
sau prestare: 
Denumirea contractului:  
CONTRACT SERVICII PENTRU SCHIMB DE EXPERIENTA, in perioada 13-16 OCTOMBRIE 
2011 
(a) Lucrări                   
 

(b) Produse                              (c) Servicii                      � 

-  - Categoria serviciului 
2A                                      
2B  ����                                
Procedură de prospectare a 
pietei – studiu al pietei, cu 
respectarea  art. 2 alin. 2 din 
O.U.G nr. 34/2006, 
desfăşurată conform  
Instrucţiunilor AMPOSDRU 
şi normelor interne  ����                   

Principala locaţie a 
lucrării: - 

Principalul loc de livrare: -  Principalul loc de prestare: 
 
hotel cu minim 60 locuri de 
cazare (in camere duble) 
situat in ZONA Vatra Dornei 
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2.1.4. Durata contractului de achiziţie: 
pana la executarea sa, dar nu mai târziu de data de: 
- 31.12.2011 (ofertantul trebuie sa ofere serviciile mentionate mai sus in perioada 13 – 16 octombrie 
conform detaliilor cuprinse in caietul de sarcini) 
 
 
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 
STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 
 
Preţul cel mai scăzut                                                                                                                  � 
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                                       � 
 
4. CERINŢE MINIME DE CALIFICARE, DOCUMENTE SOLICITATE, PREZENTAREA OFERTEI 
 
 
4.1. Limba de redactare a ofertei Limba română 
4.2. Moneda în care este exprimat 
preţul contractului 

Lei  

4.3. Perioada minimă de 
valabilitate a ofertei 

90 zile 

4.4. Modul de prezentare a ofertei 
(tehnic şi financiar) 
 

Modul de prezentare a ofertei: 
Oferta se va întocmi într-un exemplar original. 
Oferta, în original, trebuie înaintată: 
● prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire către FUNDATIA COPIII NOSTRI 
str. Ing. Zablovschi, nr. 61, sector 1, Bucuresti, cod postal 
011312 Sau 
● depusă personal, la adresa menţionată mai sus 
 
Pana cel mai tarziu la data de 04.10.2011, ora 14.00. 
 
Oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: 
Documente de calificare, Oferta tehnică şi Oferta 
financiară. 
 
  1.  Documente de calificare: 
 
1.1. Declaraţia privind eligibilitatea –  Formularul 3 
 
1.2. Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art. 
181 din O.U.G nr. 34/2006 – Formularul 4 
 
1.3. Certificatul de înregistrare al persoanei juridice emis 
de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu 
originalul, semnată şi ştampilată;  
 
1.4. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
Comertului, care sa contina si date referitoare la starea 
firmei si obiectul de activitate, in original sau copie 
legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor. 
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2.  Oferta tehnică si financiara (formularul 5) 
- Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât 

aceasta să respecte în totalitate specificaţiile tehnice 
prevăzute în prezenta documentaţie.  

- Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită 
identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu 
specificaţiile tehnice prevăzute în prezenta 
documentaţie, astfel încât să se asigure posibilitatea 
verificării corespondenţei propunerii tehnice cu 
specificaţiile solicitate de beneficiar în prezenta 
documentaţie.  

- Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerinţele 
din Caietul de Sarcini. Nu este permis ofertantilor sa 
copieze in propunerea tehnica pe care o redacteaza 
cerintele tehnice ale serviciilor solicitate. Este 
obligatoriu ca in rubrica „Descriere” din tabelul prezent 
in formularul nr. 5 ofertantul sa inscrie caracteristicile 
tehnice ale serviciilor pe care le ofera, respectiv 
numele hotelului, caracteristicile camerelor, meniu 
orientativ pentru pranz si cina, tipul autocarului, nr. de 
locuri si dotari etc  

- Propunerea tehnică va fi semnată de persoane 
împuternicite ale operatorului economic – va avea un 
caracter ferm  şi obligatoriu din punct de vedere al 
conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. 

- Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, 
TVA-ul fiind exprimat separat; 

- Echivalentul in EURO al ofertei va fi calculat conform 
instructiunilor din formularul nr. 6, la cursul valutar 
publicat de BNR pentru 1 EURO din ziua anterioara 
celei in care se transmite oferta. 

- Preţurile vor fi exprimate cu două zecimale si nu pot fi 
modificate in situatia in care se constata erori 
matematice in continutul ofertei; vor fi admise numai 
corecturi ale valorilor calculate. 

- Oferta va conţine acceptul ofertantului cu privire la 
încheierea contractului în lei la valoarea din ofertă, 
preţurile fiind ferme pe toată durata contractului;  

- 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. 

 
IMPORTANT: Nerespectarea specificaţiilor tehnice 
prevăzute în prezenta documentaţie duce la 
descalificarea ofertei, aceasta considerându-se 
neconformă. Ofertantul trebuie sa incrie in oferta toate 
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serviciile solicitate. Nu se admit  oferte care contin 
servicii patiale (numai servicii hoteliere sau numai 
servicii de transport). 
 
Prezentarea ofertei  
Ofertele, în original,  trebuie scrise cu cerneală 
neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de 
reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să 
angajeze ofertantul în contract. În cazul în care sunt 
semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o 
împuternicire în acest sens si documente de identititate in 
copie certificata conform cu originalul. Facem mentiunea 
ca Fundatia Copiii Nostri a fost inscrisa in registrul de 
evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal sub 
nr. 17598/2010. 
Întreaga ofertă va fi numerotată crescător de la prima 
până la ultima pagină, pe aceasta din urmă fiind 
trecută menţiunea „ULTIMA PAGINĂ”. De asemenea, 
oferta va fi semnată şi ştampilată pe fiecare pagină 
de către reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi. 

Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel 
dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către 
persoana / persoanele autorizată/autorizate să semneze 
oferta. 
Documentele de participare la procedură se primesc de 
către achizitor numai dacă sunt intacte, sigilate şi se 
păstrează de acesta, până la data şi ora deschiderii 
procedurii. 
Ofertantul trebuie să introducă oferta într-un singur plic 
corespunzător şi netransparent. 
 
Oferta tehnică şi financiară, insotite de documentele de 
calificare se vor trimite în plic închis,  cu poşta, cu 
confirmare de primire, sau se vor depune  la sediul 
Achizitorului: Bucuresti, str. Ing. Zablovschi, nr. 61, 
sector 1, ROMANIA,  în intervalul de timp specificat. 
 
Plicul care conţine oferta tehnică, oferta financiară şi 
documentele de calificare, va purta următoarele 
informaţii obligatorii: 
● Numele/denumirea şi adresa completă a ofertantului;  
● Titlul contractului pentru care se depune oferta: 
CONTRACT DE ACHIZITIE SERVICII SCHIMB DE 
EXPERIENTA PENTRU PROIECT 63574 _ CENTRE DE 
RESURSE SI SPRIJIN IN EDUCATIE 
● Denumirea proiectului: ”Centre de resurse si sprijin in 
educatie” ID63574 
● Denumirea şi adresa Achizitorului indicată mai sus şi la 
care este depusă oferta 
● Menţiunea: „A nu se deschide înainte de data de 
04.10.2011, ora 14.00. 
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Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai 
sus, Achizitorul  nu îşi asumă nici o responsabilitate 
pentru pierderea ofertei. 
Se vor exclude persoanele juridice care prezintă 
documente neconforme la data depunerii ofertelor.  

4.5. Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Nu se admite retragerea ofertelor. 
Din momentul depunerii ofertelor şi înregistrării acestora 
de către autoritatea contractantă, acestea nu mai pot 
suferi modificări.  
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere 
a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi 
sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va 
fi evaluată de achizitor. 

4.6. Informaţii referitoare la 
termenele pentru prestarea 
serviciilor 

Achizitorul va emite o comanda ferma pentru serviciile 
solicitate. 
 
Schimbul de experienta este planificat in perioada 13 – 16 
octombrie 2011. Achizitorul isi rezerva dreptul de a amana 
evenimentul, pentru alta perioada de derulare cu aceleasi 
specificatii tehnice, daca din motive care nu pot fi 
anticipate la momentul redactarii caietului de sarcini, 
acesta nu se mai poate desfasura in perioada precizata. 
Achizitorul va informa in scris ofertantul cu celeritate 
asupra schimbarii datei evenimentului si a motivelor 
pentrucare este necesara schimbarea, daca aceasta se 
va produce.  

4.7 Modalităţi de contestare a 
deciziei achizitorului de atribuire a 
contractului de achiziţie si de 
soluţionare a contestaţiei 

Ofertanţii care consideră că au fost vătămaţi datorită unei 

greşeli sau neregularităţi, apărute în cadrul procesului de 

atribuire a contractului pot depune contestaţie la sediul 

achizitorului, în termen de 3 zile de la comunicarea 

rezultatului atribuirii, şi, ulterior, in cazul in care considera ca 

motivele de contestatie persista la instanţa judecătorească 

competentă. 
4.8 Clauzele contractuale  
obligatorii, inclusive condiţiile de 
actualizare/modificare a preţului 
contractului de achiziţie 

Bugetul maxim alocat acestui contract este de 43200 lei 
fără TVA  
Preţul contractului: stabilit conform criteriului „Pretul cel 
mai scazut”. 
Locul de prestare a serviciilor:  jud. Suceava, Romania 
incluzand comunele Dorna Arini, Crucea, Panaci si 
Sucevita. 
Preţul nu poate fi modificat pe toată durata de valabilitate 
a contractului. 
Emiterea facturii: cel mai devreme la data semnarii 
documentelor de receptie de catre ambele parti. 
Termen de plată : maximum 20 zile de la emiterea facturii. 
Contractul care va fi semnat cu ofertantul câştigător, va 
cuprinde clauzele obligatorii şi condiţiile de actualizare a 
preţului contractului, aşa cum sunt ele prezentate în 
modelul anexat. 

 



 

 
  

 

 
 
 
5. CRITERII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 
6.1. Evaluarea  
administrativă 

Verificarea conformităţii administrative se va face ţinându-se cont 
de cerinţele prezentate în prezenta documentaţie privind    
procedura de evaluare a ofertelor pentru achiziţia de servicii. 
Vor fi inventariate documentele de calificare solicitate precum si 
existenta propunerii tehnice si a celei financiare, completate 
conform instructiunilor prezentei proceduri. Numai ofertele care 
contin toate documentele de calificare specificate la Art. 4.4. vor fi 
luate in considerare.  

6.2. Evaluarea 
 ofertei tehnice 

Numai ofertele care au îndeplinit cerinţele minime de calificare 
vor fi  evaluate în această etapă. 
În urma evaluării tehnice vor fi considerate admisibile numai 
acele oferte care îndeplinesc elementele obligatorii pentru 
specificaţiile tehnice precizate în prezenta documentaţie. 

6.3. Evaluarea 
ofertei financiare 

Ofertele declarate admisibile din punct de vedere tehnic vor fi 
evaluate luându-se în considerare criteriul „Pretul cel mai 
scazut”. 

6.4. Desemnarea  
ofertei câştigătoare  

Oferta cu cel mai mic pret va fi declarata castigatoare. 

6.5. Informare ofertanţi Achizitorul va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării  
procedurii de atribuire a contractului de servicii.  
Ofertanţii a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare vor fi 
informaţi  asupra motivelor care au stat la baza deciziei 
respective. 

   
 
8. ATRIBUIREA ŞI SEMNAREA CONTRACTULUI 
Achizitorul îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice ofertă şi/sau să anuleze 
întreaga procedură de atribuire. 
În cazul în care procedura se anulează, ofertanţii vor fi notificaţi de către achizitor . 
Anularea procedurii poate fi decisă de achizitor când: 
a) au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme cu documentatia tehnica si 

financiare; 
b) nu a fost depusă nici o ofertă sau au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în 

considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor 
tehnice şi/sau financiare; 

c) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este 
imposibilă încheierea contractului. 

În nici un caz Achizitorul nu va fi resposabil pentru daunele, indiferent de ce natură, legate de 
anularea procedurii, chiar dacă achizitorul a fost notificat în prealabil în acest sens. 
Publicarea unui anunţ de achiziţie nu constituie o obligaţie a achizitorului de a încheia 
contractul. Achizitorul si ofertantul vor încheia contractul în perioada de valabilitate a 
ofertelor. Pentru informatii suplimentare privind prezenta documentatie, va rugam sa va 
adresati catre noi, la adresa de e-mail fcn_ro@clicknet.ro, sau prin scrisoare recomandata 
cu confirmare de primire. 

 
    Întocmit,  
 

Manager de proiect,                Consilier juridic,                    Responsabil financiar, 
Martha Iliescu                          Cristian Voicu                     Adina Ovedenie 

 



 

 
  

 

 
ANEXE 
 

OPIS DOCUMENTE 
- documente ce trebuie incluse în documentaţia ofertantului - 

 
Nr. 
crt. 

Denumire document  

1. Scrisoarea de înaintare (Formularul 1)  
2. Împuternicire (Formular 2) – daca este cazul   
3. Act de identitate al împuternicitului (în copie)  – daca este cazul  
4. Declaraţie privind eligibilitatea (Formular 3),   
5. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 

34/2006 (Formular 4),  
 

6. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în original sau 
copie legalizată, emis de Oficiul Registrului Comerţului cu cel mult 30 de zile 
înainte de data limită de depunere a ofertelor 

 

7. Certificatul de înregistrare al persoanei juridice emis de Oficiul Registrului 
Comerţului – în copie conformă cu originalul, semnată şi ştampilată; 

 

8. Oferta tehnica – (Formularul 5) 
 

 

9. Oferta financiară (Formular 6 )  
 

 
 



 

 
  

 

Formular 1 

  

 

 Ofertantul                                                           Inregistrat la sediul autoritatii contractante 

____________                                                    nr ______/___ ___ 2011  

(denumirea/numele) 

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

Catre  FUNDATIA COPIII NOSTRI 

_____________________________________________________ 

             (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

 

 

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea  
contractului 
               ______________________________________ 
                  (denumirea contractului de achizitie publica) 
 
noi ___________________________ va transmitem alaturat urmatoarele: 
                 (denumirea/numele ofertantului) 
 
a).  Oferta pentru serviciile solicitate; 
b).  documente care insotesc oferta. 
 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 
 
 
Data completarii __.__._____ 
 
 
                                                                                               Cu stima, 
 
                                                                                      Operator economic, 
                                                                                      ________________ 
                                                                                     (semnatura autorizata) 
  
 



 

 
  

 

 
     Formular 2 
 
OPERATOR ECONOMIC 
........................................ 
   (denumirea/numele) 
 
 
 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
 
 
  
 Subsemnatul, ..................................................................(numele complet al 

reprezentantului legal al ofertantului),  

 În calitate de reprezentant legal al ...................................(denumirea/numele 

ofertantului),  împuternicesc prin prezenta pe dl./dna. .................................(numele 

complet al persoanei desemnate, astfel cum apare în documentul de identitate), 

posesor/posesoare al/a cărţii de identitate/buletinului de identitate/paşaportului nr. 

........., seria ..........................., emis la data de .............................. de către 

................................, să participe din partea ..............................(denumirea/numele 

ofertantului) la şedinţa de deschidere a ofertelor din data .............., ora ......, pentru 

procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică ce are ca obiect 

..................................(precizarea obiectului contractului aşa cum este specificat în 

documentaţia de atribuire).  

 

 

 

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

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

              (numele reprezentantului legal, în clar) 

 

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

                             (semnătura autorizată şi ştampila) 

 



 

 
  

 

 
Formularul 3 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................................................ 
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, 
sub sanctiunea excluderii din procedura şi sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, ca nu ma aflu în situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu 
modificari şi completari prin Legea no. 337/2006, respectiv în 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. 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmarii 
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

 
 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
 

Data completarii ......................                                 Operator economic, 
                                                                   ................................ 
                                                                       (semnatura autorizata)



 

 

Formular 4  
         
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG nr.34/2006 
 

 
Subsemnatul(a).................................................. (se inserează numele operatorului 

economic - persoană juridică), în calitate de ofertant /candidat/ concurent la procedura de 
......................... (se menţionează procedura) pentru achiziţia de 
........................................................................... (se inserează, după caz, denumirea 
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (se inserează data), 
organizată de ................................................ (se inserează numele achizitorului), declar pe 
proprie răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac 
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară 
cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a); 

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la 
data solicitată.................; 

c^1) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit toate obligaţiile contractuale în mod corect şi nu am 
produs grave prejudicii beneficiarilor contractelor din motive imputabile subsemnatului; 
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională; 

e) Nu am prezentat informaţii false şi am prezentat întotdeauna informaţiile solicitate de 
către achizitor, în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit.a)÷d). 

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

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
Data completarii ......................                                 Operator economic, 
                                                                   ................................ 
                                                          (semnatura autorizata)



 

 

Formular 5 
 
OFERTANTUL 
(denumire, sediu, telefon) 

 

Data: __/__/2011  
Către: FUNDATIA COPIII NOSTRI 
 
 
 
Stimata doamna / stimate domn, 
 
  
În urma examinării documentelor cererii de ofertă şi a anexelor a căror primire este astfel 
confirmată, noi, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului, 
...............……………………………………...........…………….,(denumirea/numele ofertantului) ne 
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 
menţionată, să furnizăm SERVICII SCHIMB DE EXPERIENTA IN PERIOADA 13 -16 
OCTOMBRIE 2011. 
1.  pentru suma de ……….................……...lei respectiv  ................................EURO1 (suma 

în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 
................................................ lei respectiv....................................................EURO2 (suma 
în litere şi în cifre) 

                                                                                                                
2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 

................................……….. zile, respectiv până la data de 

.......................................……… 
         (durata în litere şi în cifre)                                                                (ziua/luna/anul) 
 
3. Ne obligam, în cazul în care oferta este acceptată, să începem în curs de _____zile şi să 

furnizam urmatoarele servicii 
 
Nr. 

Crt. 

Denumire Cantitate Descriere 

1. Cazare in camere duble, max 3 

stele, mic dejun, parcare si 

taxe hoteliere incluse. 

60 pers x 3 zile  

2. Masa de pranz: tip bufet (ex. 
antreuri, salate, fel principal, 
deserturi apa minerala si 
cafea) 

80 pers x 2 zile  

3. Cina (un antreu, un fel 

principal si un desert, apa 

minerala) 

60 pers x 3 zile  

4. Transport – 2 autocare de 45 

de locuri ; cca 250 km / zi 

2 autocare  x 2 zile  

 

                                                
1
  Cursul valutar EUR comunicat de catre Banca Naţională a României pentru ziua premergătoare transmiterii 

ofertei. 
2
  idem 



 

 

specificate în contract,  în curs de _____ zile, calculate de la data semnării contractului 
menţinând preţurile din ofertă. 

 
4. Până la definitivarea contractului această ofertă împreună cu acceptul dumneavoastră în 

scris vor constitui un acord de principiu între noi. 
 
 
Numele:  _____________________ 
Semnătura:  _____________________ 
În calitate de:  _____________________ 
 
 



  

   

 

 

Formular 6 

LISTA DE PREŢURI 

 

Ofertant: __________________________________________________________________ 

 
Nr. 

Crt. 

Denumire Cantitate Preţ 
unitar 

LEI 

Valoare 
totală 
LEI 

Valoare 
totala 

inclusiv TVA 
LEI 

Preţ unitar 
EURO3 

Valoare 
totală 
EURO 

1. Cazare in camere duble, max 3 stele, mic 

dejun, parcare si taxe hoteliere incluse. 

60 pers x 3 zile      

3. Masa de pranz: tip bufet (ex. antreuri, 
salate, fel principal, deserturi apa 
minerala si cafea) 

80 pers x 2 zile      

4. Cina (un antreu, un fel principal si un 

desert, apa minerala) 

60 pers x 3 zile      

5. Transport – 2 autocare de 45 de locuri ; 

cca 250 km / zi 

2 autocare  x 2 zile      

 TOTAL       

 
 
 
Nume: _________________________ Semnătura (semnătura autorizată a ofertantului): __________________________ Data: _________ 

                                                
3
  Cursul valutar EUR comunicat de catre Banca Naţională a României pentru ziua premergătoare transmiterii ofertei.  

 



  

   

 

 

 

 

MODEL  

CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII 

nr. ................. din ................... 
 

 

 

 

1. Părţile contractante 

Fundaţia Copiii Nostri (autoritatea contractantă) ..............., adresa sediului ................, telefon/fax 
....................., număr de înmatriculare ....................., cod fiscal ................., cont ..................., reprezentată 
prin ..........................., funcţia ..........., în calitate de achizitor, 
 
şi 
 
prestatorul .............................,adresa sediului ..................., telefon/fax ....................., numărul de 
înmatriculare ................, cod fiscal ......................, cont  .........., reprezentat prin 
.........................,(denumirea conducătorului),funcţia ................, în calitate de prestator, 
a intervenit prezentul contract. 
 
2. Obiectul şi preţul contractului 
 
2.1. - Prestatorul se obligă sa presteze si sa livreze .......................(denumirea serviciilor)în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
2.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 
SERVICII SCHIMB DE EXPERIENTA in perioada 13 – 16 octombrie  2011. 
- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil 
prestatorului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de .................... RON fara TVA, 
...................... RON inclusiv TVA, pe baza facturii fiscale emise de prestator si a documentelor de receptie 
a serviciilor. 
 
3. Durata contractului 
 
3.1. - Prestatorul se obligă să presteze ..................................., (denumirea serviciilor) astfel cum este 
prevăzut în graficul de prestare pentru îndeplinirea sarcinilor, in perioada 13 – 16 octombrie  2011. 
 
4. Definiţii 
4.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între o autoritate 
contractantă, în calitate de achizitor, şi un prestator de servicii, în calitate de prestator; 
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite 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 obiectul contractului; 
e) produse -  bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de 
a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 
f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi 
în propunerea tehnică; 
g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea 
şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 



  

   

 

 

incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 
embargo, 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. 
h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
5. Aplicabilitate 
 
5.1. - Contractul de servicii intră in vigoare, la data semnarii lui de catre parti, astazi ........................... 
(se precizează data la care intră în vigoare contractul) 
 
6. Documentele contractului 
6.1. - Documentele prezentului contract sunt: 
a) graficul de prestare; 
b) acte adiţionale, dacă există; 
c) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
d) Caietul de sarcini; 
e) alte anexe la contract. 
 
7. Standarde 
7.1. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în 
propunerea sa tehnică. 
 
8. Caracterul confidenţial al contractului 
8.1. - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane 
implicate în îndeplinirea contractului; 
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 
confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 
8.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 
contract dacă: 
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă; sau 
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru 
asemenea dezvăluire; sau 
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 
9. Drepturi de proprietate intelectuală 
9.1. - Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
a) 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 prestarea serviciilor; şi 
b) 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. 
 
10. Responsabilităţile prestatorului 
10.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, 
materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de 
şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract. 
10.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea 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. 
(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare) 
 
11. Responsabilităţile achizitorului 
11.1. - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 
 
12. Recepţie şi verificări 
12.1. - 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. 
12.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 
obligaţia de a notifica în scris prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 
(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor) 
 
13. Modalităţi de plată 
13.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termenul convenit de la emiterea 
facturii de către prestator. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată) 
13.2. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 zile de la expirarea perioadei prevăzute la 
clauza 13.1 şi fără a prejudicia dreptul prestatorului de a apela la prevederile clauzei 
19.1, acesta din urmă are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestării şi de a 
beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce 
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
13.3. - Achizitorul are dreptul de a acorda avans prestatorului, dacă acesta solicită, numai contra unei 
scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege. 
(se precizează cuantumul avansului) 
 
 
14. Amendamente 
14.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
15. Penalităţi, daune-interese 
15.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului. 
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor) 
15.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
prevăzute la clauza 15.1, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală din plata neefectuată.(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de 
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor) 
 
16. Rezilierea contractului 
16.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii 
lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese. 
16.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de 
la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară 
interesului public. 
16.3. - În cazul prevăzut la clauza 16.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
 
17. Forţa majoră 



  

   

 

 

17.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2. - Forţa majoră exonerează părţile 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 de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
 
18. Soluţionarea litigiilor 
18.1. - Achizitorul şi prestatorul vor face 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 neoficiale 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 şi a Municipiului Bucureşti, fie de către 
instanţele judecătoreşti din România. 
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor) 
 
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. 
 
Achizitor,                                        Prestator, 
...........................              ........................... 
(semnătura autorizată)                      (semnătura autorizată) 
 
 

 


