DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE
a contractului privind achiziţia publică a serviciilor de organizare a unei școli de vară
pentru studenți prevăzută a se derula în cadrul proiectului „Mobilizarea universităților
pentru combaterea discriminării”

Servicii de cazare la hotel - 55110000-4
Servicii de restaurant şi de servire a mâncării - 55300000-3
Servicii de catering – 55520000-1
Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel- 55120000-7
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I.INFORMAȚII GENERALE
I.1 Achizitor:
Achizitor:

Societatea Academică din România (SAR)

Titlul proiectului:

Mobilizarea universităților pentru combaterea discriminării

Nr. Contractului de
finantare:

RO2013_C1.3_51

Calitatea achizitorului în
cadrul proiectului

Beneficiar

Manager de proiect

Adriana Iordache

Adresa achizitorului:

B-dul Lascăr Catargiu, nr. 15A, et. 1, ap 3, sector 1, București,
cu punct de lucru în Str. Mihai Eminescu nr. 61, sector 2,
București, cod poștal 010517

Date de contact:

Telefon/fax 021/211 14 77, office@sar.org.ro, www.sar.org.ro

Persoană de contact:

Simona Ernu, simona.ernu@sar.org.ro

I.2 Finanţarea contractului de achiziţie se realizează în cadrul proiectului “Mobilizarea
universităților pentru combaterea discriminării”, cod contract RO2013_C1.3_51, în
conformitate cu prevederile Anexei IV – Reguli pentru achizițiile efectuate de Promotorii de
proiecte și partenerii acestora în cadrul contractelor de finanțare nerambursabilă din Fondul
ONG, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.
I.3 Termenul limită de depunere a ofertelor: 06.05.2015, ora 14.00.
Data şi ora stabilită pentru deschiderea ofertelor: 06.05.2015, ora 15.00.
I.4 Adresa unde se primesc ofertele: Str. Mihai Eminescu nr.61, sector 2, București, în zilele
lucrătoare între orele 9,30 – 17,30.
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.
CALENDAR ESTIMATIV DE DERULARE A PROCEDURII
DATA
Data de lansare a procedurii
24.04.2015
Termen limită de solicitare a clarificărilor
30.04.2015
Termen limită de transmitere a clarificărilor
04.05.2015
Termen limită de depunere a ofertelor
06.05.2015
Data şedinţei de deschidere a ofertelor
06.05.2015
Data finalizării evaluării (estimare)
06.05.2015
08.05.2015
Finalizarea informării ofertanţilor cu privire la
rezultatul procedurii de atribuire (estimare)
Data limită pentru încheierea contractelor
12.05.2015

ORA
N/A
17.00
14.00
14.00
15.00
17.00
17.00
17.00
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II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1 Denumirea contractului de achiziție: contract privind achiziţia publică a serviciilor de
organizare a unei școli de vară pentru studenți prevăzute a se derula în cadrul proiectului
“Mobilizarea universităților pentru combaterea discriminării”.
II.2 Descrierea serviciilor ce vor fi achiziționate: Contractul constă în oferirea de servicii
de cazare pentru studenți care vor participa la școala de vară organizată în Mamaia, servicii
de masă/catering pentru participanții la școala de vară și servicii închiriere sală de curs
pentru școala de vară.
 Achiziționarea de servicii de cazare la hotel pentru participanții la școala de
vară organizată în Mamaia (Cod CPV 55110000-4);
 Achiziționarea de servicii de închiriere sală de curs (Cod CPV 55120000-7);
 Achiziționarea de servicii de masă pentru participanții școala de vară,
formatorii și organizatori (Cod CPV 55300000-3);
 Achiziționarea de servicii de catering aferente pauzelor de cafea pentru
participanții la școala de vară, formatorii și organizatori (Cod CPV 555200001).
Data de desfășurare a școlii de vară: 24-28 august 2015.
Cazare:


30 de participanți cazați în 15 camere duble (twin beds) X 4 nopți



4 organizatori/ formatori cazați în 4 camere single X 4 nopți

Masă: 4 mese prânz + 4 mese cină X 34 de persoane
Pauze de cafea: 4 pauze de cafea X aprox. 34 de persoane.
Sală de curs: 5 zile (24 august – dupa ora 17/ 25, 26, 27 și 28 august până la prînz)
Detaliile privind serviciile prestate sunt precizate în Caietul de sarcini.
II.3 Tip de contract și locul de prestare: Contract de servicii
Locul de prestare: Mamaia.
II.4 Durata contractului: Serviciile menționate anterior vor fi contractate de la data
semnării contractului până la data finalizării școlii de vară.
II.5 Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: selecția ofertei se va realiza pe
baza criteriului prețul cel mai scăzut.
III. PREZENTAREA OFERTEI
III.1. Limba de redactare a
ofertei
III.2. Moneda în care este
exprimat preţul contractului
III.3. Perioada minimă de
valabilitate a ofertei
III.4.Criterii
minime
calificare/selecție:

de

Limba română
Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei este de 60 zile.
Oferta va fi elaborată în conformitate cu cerințele prezentei invitații,
respectiv prin completarea documentelor:
a. Scrisoare de înaintare – Formularul 1;
b. Copie după CUI;
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c. Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în
dispozițiile art.180 din O.U.G.nr.34/2006- Formularul 2;
d. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din
O.U.G. nr.34/2006 - Formularul 3;
e. Certificat de participare cu oferta independentă - conform
Ordinului Președintelui ANRMAP nr.314/2010 - Formularul 4;
f. Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în
prevederile art.69^1(evitarea conflictului de interese) Formularul 5;
g. Declarație privind respectarea regulilor obligatorii referitoare
la condițiile de muncă și de protecția muncii - Formularul 6.
h. Oferta financiară – Formularul 7.
i. Oferta tehnică.
Oferta va fi transmisa până la data de 06.05.2015, ora 14.00 prin
poșta/curier sau livrată personal la adresa: Societatea Academică din
România (SAR), Str. Mihai Eminescu nr.61, sector 2, București.
Oferta se va prezenta într-un plic sigilat pe care va fi notat “Ofertă
pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție a serviciilor de
organizare a unei școli de vară pentru studenți în cadrul proiectului
“Mobilizarea universităților pentru combaterea discriminării”, Numele și
adresa Achizitorului, Numele ofertantului, cu mențiunea “A nu se
desigila înainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 06.05.2015, ora
15.00”.

III.5. Modul de prezentare a
ofertei

Plicul va cuprinde Documente de calificare, Oferta tehnică și Oferta
financiară.
Propunerea Tehnică
Informațiile furnizate de Ofertanți în această secțiune vor sta la baza
evaluării Propunerilor Tehnice in raport cu cerințele din Caietul de
sarcini.
Propunerea tehnică va conţine raspunsul la Caietul de sarcini și
următoarele:
i.
descrierea structurii de cazare si a serviciilor oferite (denumire,
descriere facilitati, adresa, pozitie, descriere camere, clasificare, etc.),
ii.
descrierea locului unde se vor asigura serviciile de servire a
mancarii
iii.
descrierea locului și modului de servire a pauzelor de cafea
iV.
descrierea sălii de curs.
Ofertanţii care participă la procedura de atribuire înteleg sa ofere numai
servicii care sa îndeplineasca conditiile tehnice minime specificate în
caietul de sarcini.
Propunerea tehnică se întocmeşte astfel încât procesul de evaluare şi
informaţiile cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a
corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din caietul de sarcini.
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Ofertele tehnice for fi semnate de reprezentantul legal și vor fi
ștampilate.
Oferta financiară – se va completa Formularul 7.
Documentele de calificare – se vor completa formularele 1 – 6 + Copie
după CUI;
Documentațiile se vor înregistra cu număr de intrare, dată şi ora
depunerii.
Ofertantul trebuie să prezinte oferta într-un exemplar original.
Răspunsul Achizitorului va fi transmis în scris către toți ofertanții
participanți. Prețurile vor rămâne neschimbate pe toată perioada de
valabilitate a ofertei.

III.6. Posibilitatea retragerii
sau modificării ofertei

Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau a-și retrage oferta numai
înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor și numai
printr-o solicitare scrisă în acest scop.
Modificari la oferta deja depusă pot fi acceptate doar dacă ofertantul
asigură primirea și inregistrarea modificarilor respective de catre
Achizitor înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor.
Ofertantul nu are dreptul de a-și retrage sau a-și modifica oferta după
expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancțiunea
excluderii acestuia din procedură.
Ofertele depuse la o altă adresă a Achizitorului decât cea stabilită în
anunțul de participare ori primite de către Achizitor după expirarea datei
limită pentru depunerea ofertelor vor fi returnate nedeschise.

IV. CAIETUL DE SARCINI
Specificații tehnice:
Specificații tehnice cazare: 15 camere duble (twin beds) cu câte două persoane în cameră și
4 camere single, confort: minimum 3 stele.
Oferta de preț pentru cazare va include și micul dejun sub formă de bufet.
Dotare standard pentru camere:
1.1 două paturi (twin beds), pentru camerele duble, respectiv pat single sau matrimonial,
pentru camerele single
1.2 grup sanitar propriu
1.3 televizor;
1.4 asigurarea în camere a curăţeniei şi a dezinfectării grupurilor sanitare zilnic
1.5 instalaţiile sanitare şi electrice în stare foarte bună de funcţionare
1.6 schimbarea lenjeriei şi a prosoapelor
1.7 program de apa caldă, rece, nonstop
1.8 camerele să nu prezinte igrasie
1.9 dotare cu aer condiţionat
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Cazarea se va face în camere duble sau single cu respectarea condiţiilor minimale prevăzute
de Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul,
evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice, cu modificările şi completările
ulterioare, H.G.709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice şi Ordinul
1296/2010 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Normelor
metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice.
Spaţiile de cazare și servire a mesei vor îndeplini absolut toate condiţiile aferente clasificaţiei
turistice menţionate în Certificatul de clasificare a spaţiilor de cazare şi Fişa de încadrare
nominală a spaţiilor de cazare pe categorii.
Specificații tehnice meniu și pauza de cafea:
Oferta de meniu va fi următoarea:
Mic dejun sub forma de bufet suedez: omletă, mezel, cașcaval, unt, legume (roșii /
castravete), miere, lapte/iaurt, patiserie, fructe, cereale, pâine, ceai, cafea.
Prânz: supa/ciorbă 250 gr, carne (pui, curcan, vită sau pește) 150gr finit, garnitura 200 gr.
finit, desert, 0,5 l apă/persoană.
Cina: paste, pizza sau salată – 300 gr sau carne (pui, curcan, vită sau pește) 200 gr finit cu
garnitura 150 gr finit, desert 120 gr finit.
Pauza de cafea: Minimum 1 cafea/persoană/pauză de cafea, apă plată: 0,5 l/persoană/pauză
de cafea, 1 patiserie dulce sau sărată/persoană/pauză de cafea;
Meniul de mai sus este orientativ si va fi diversificat pe perioada șederii. De asemenea, dacă
va fi necesar, la cererea achizitorului se va asigura un anumit număr de meniuri vegetariene
(echivalente ca preț). Forma finală a meniului va fi agreată de comun acord cu achizitorul cu
trei zile înainte de eveniment. Se va asigura respectarea orelor de masa solicitate de
reprezenantul achizitorului.
Oferta va conţine în mod obligatoriu și prețul per/persoană (în anexa la Oferta financiară).
Notă: Pentru produsele alimentare servite, prestatorul va prezenta Certificate de calitate/
provenienta / valabilitate a alimentelor, după caz.
Specificații tehnice sală de curs:
- Capacitate pentru aprox. 35-40 de persoane în aranjament theatre sau U shape.
- Dotări minime: flipchart, videoproiector, prize curent electric, mobilier pentru 35
participanți + formatori, acces Wi-Fi, dotare cu aer condiţionat;
Ofertantul se va asigura că sala de curs ofertată deține autorizațiile impuse de legislația
națională (Autorizatia de prevenire și stingere a incendiilor (PSI); Autorizatia sanitară;
Autorizația de funcționare din punct de vedere al protecției muncii).
Sala de curs trebuie să se afle în aceeași loc unde se vor asigura serviciile de cazare, pentru a
permite accesul facil al participanților.
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Operatorii economici care participă la procedura trebuie să prezinte în propunerea tehnică
detalii (locația, adresa, dotări specifice, autorizații, etc.) pentru spațiile (cazare și sală de
curs) pe care le propun.
Condiții de plată:
Plata se va face în contul prestatorului, conform documentelor justificative emise (ex:
factura). Achizitorul va plăti prestatorului un avans de 20% din valoarea totală a contractului
în cel mult 7 zile lucrătoare de la contractare.
Diferența de plată se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii prestării
serviciilor.
Indicatori și rezultate
Ofertantul trebuie să demonstreze că poate să asigure, cu operativitate, servicii permanente
şi de bună calitate, precizând următoarele:
a)
posibilitatea soluţionării tuturor solicitărilor de cazare si servire a mesei conform
cerintelor din prezentul Caiet de sarcini.
În cazul în care ofertantul câştigător nu poate rezolva solicitarea primită cu privire la
furnizarea de servicii, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a achiziţiona aceste
servicii de la alţi furnizori. În această situaţie, ofertantul câştigător va suporta valoarea
prejudiciului creat, respectiv diferenţa dintre valoarea platită altui furnizor şi valoarea
prevazută în contractul de achiziţie publică.
Asumarea obligaţiei de a întocmi şi de a păstra documentaţia privind operaţiunile şi
evidenţele primare şi financiar-contabile, care se referă la relaţia cu achizitorul separat de
cele ale altor contractanţi; întreaga documentaţie va fi pusă la dispoziţia achizitorului, la
cererea acestuia.
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MODELE FORMULARE
Conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a
documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită Comisiei de evaluare examinarea şi
evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul
acestei secţiuni (acolo unde este cazul, aşa cum sunt acestea specificate în opis), completate în
mod corespunzător şi semnate și ștampilate de persoanele autorizate.
OPIS FORMULARE
Nr.crt.

Denumirea/tipul formularului – tip solicitat

1.

Scrisoarea de înaintare – Formularul nr.1

2.

Declaraţie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din
O.U.G.nr.34/2006: Formularul 2

3.

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr.34/2006:
Formularul 3

4.

Certificat de participare cu oferta independenta- conform Ordin Presedinte ANRMAP
nr.314/2010 - Formularul 4

5.

Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile
art.69^1(evitarea conflictului de interese) - Formularul 5

6.

Declaratie privind respectarea regulilor obligatorii referitoare la conditiile de munca si
de protectia muncii - Formularul 6
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Oferta tehnică

8.

Formular de ofertă financiară - Formularul nr.7
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Formularul nr. 1
Inregistrată la sediul achizitorului (………………., România)
Nr. ………. / ………………….
OFERTANTUL …………………..…………… (denumirea/numele)
Adresa: …………………………………
Telefon :…………………………………
Fax: ………………………………………
E-mail: ……………………………………
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către:

Ca urmare a invitaţiei de participare nr.………publicat în………………., privind aplicarea procedurii
pentru atribuirea contractului de achiziţie a serviciilor de cazare și servicii de servire a
mesei/catering,închiriere sală de curs
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al
operator economic
asocierii formate din următorii operatori economici
………………………………………………………………………………………………………..
transmitem alăturat următoarele documente care însoţesc oferta:
1. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând un exemplar original
2. documente de calificare şi selecţie;
3. propunerea tehnică;
4. propunerea financiară.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.
Data completării :…………………………………………..
Cu stimă,
……………………………
(numele, semnătura autorizată şi ştampilă)
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Formularul 2
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE
Subsemnatul,
………………………………………………………….reprezentant
imputernicit
al
………………………………….. (denumirea operatorului economic) in calitate de ofertant, declar pe
propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, respectiv in
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarârea 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 si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii …………………
Operator economic,
……………………………
(semnatura autorizata și ștampila)
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Formularul 3
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
Subsemnatul,
…………………………………………………..
reprezentant
împuternicit
al
………………………………………………………………. (denumirea operatorului economic), in calitate de
ofertant, la procedura de selectie pentru atribuirea contractului de achizitie publica având ca
obiect prestarea serviciilor de cazare, servicii de masă și închiriere sală de curs organizata de
Societatea Academică din România, declar pe propria raspundere, cunoscând prevederile art.
292 din C.P. privind falsul in declaratii, ca nu ma aflu in niciuna din situatiile prevazute la art. 181
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, respectiv:
a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic;
b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale
catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare in România sau in tara in care sunt stabilit;
c) in ultimii 2 ani, mi-am indeplinit obligatiile contractuale si nu in mod defectuos si nu am produs
grave prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greseli in materie profesionala.
e) nu am prezentat informatii false.
Declar ca voi prezenta autoritatii contractante informatiile solicitate, in scopul demonstrarii
indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Data completarii …………………
Operator economic,
……………………………
(semnatura autorizata și ștampila)
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Formularul 4
………………………..
(denumirea/numele)
CERTIFICAT
de participare la licitatie cu oferta independenta
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ……………………., reprezentant/reprezentanţi legali a/lai
……………………….., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publică
organizată de Societatea Academică din România, în calitate de contractant, certific/certificăm
prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificam prin prezenta, în numele ……………………………, următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achizitie publică în condiţiile în
care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnatură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze
oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor continuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică,
alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul
aceleiaşi proceduri de achizitie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent,
fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu
la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura
lor, nu au legatură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din întelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declaram că cele
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Data completării
Ofertant,

Reprezentant/Reprezentanti legal
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Formularul 5
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Declaratie privind conflictul de interese
pentru ofertanți

Subsemnatul………………………………… reprezentant (imputernicit) al ……………………………………………….
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub
sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu
ma aflu in situatia prevazuta la art. 691 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
de servicii, aprobata cu modificari si completari ulterioare.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Data completarii …………………
Operator economic,
…………………………….
(semnatura autorizata și ștampila)
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Formularul 6
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant al ……………………….. (denumirea
ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul
îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă
şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea
acestor obligaţii.

Data completării :
Operator economic,……….………………………..
(nume, semnătura autorizată şi ştampila)
________________
(semnatura autorizată)
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Formularul 7
OPERATOR ECONOMIC
___________________________
(denumirea/numele)
OFERTA FINANCIARĂ
Examinand solictarea dvs., subsemnatul, reprezentant al ofertantului
__________________________ ________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele dvs sa prestam urmatoarele servicii solicitate:
1. Servicii cazare la….
pentru suma totală de __________________________________lei (fără TVA),
(suma in litere si cifre)
platibila dupa prestarea servciilor, la care se adauga TVA in valoare de
________________________lei .
(suma in litere si cifre)
2. Servicii servire masă/catering la….
pentru suma totală de __________________________________lei (fără TVA),
(suma in litere si cifre)
platibila dupa prestarea servciilor, la care se adauga TVA in valoare de
________________________lei .
(suma in litere si cifre)
3. Servicii de închiriere sala de curs
pentru suma totală de __________________________________lei (fără TVA),
(suma in litere si cifre)
platibila dupa prestarea servciilor, la care se adauga TVA in valoare de
________________________lei
(suma in litere si cifre)
4. Ne angajam ca,in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare,sa prestăm serviciile in
graficul de timp stabilit mai sus.
5. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60 zile (șaizeci de zile)
respectiv pana la data de ........... ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata
oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
6. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare,vor constitui un
contract angajant intre noi.
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Data completarii

Denumire ofertant) _________________________________
Nume, prenume reprezentant_________________________________
Semnatura_________________________________

Ștampila
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Anexă la oferta financiară

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru servicii
Nr.

Activitatea

crt

Cantitatea

Preţul

Preţul

unitar

Total

Taxa pe
valoarea
adăugată

Lei

0
1
2
3
4
5

1

2

3

(col 2x col 3)

Lei

4

5

Cazare
Masa pranz
Masa cina
Pauza de cafea
Sală de curs

TOTAL

………………………………………
(semnătura autorizată)
L.S
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