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Nr. înregistrare:  287 /03.09.2015 

 
Cod proiect: RO2013_C1.3_51 
Componenta: 1.3 Încurajarea valorilor democratice 
Titlu proiect: “Mobilizarea universităților pentru combaterea discriminării”, finanțat prin 
Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 

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 

 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE  
 
1. Achizitor: Societatea Academică din România (SAR), cu sediul în 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, telefon/fax 021/211 14 77, CUI 8370459, e-mail: 
office@sar.org.ro  

Vă invită să participaţi la prezenta procedura de achiziție competitivă simplificată în 
vederea atribuirii contractului de achiziţie publică a serviciilor aferente organizării unui 
workshop pentru personalul didactic din mediul universitar prevăzut a se derula în cadrul 
proiectului “Mobilizarea universităților pentru combaterea discriminării”. 

Obiectivul general al proiectului mai sus menționat constă în combaterea discriminării și a 
discursului instigator la ură în învăţământul superior pentru realizarea unui mediu 
universitar liber de discriminare prin creşterea capacităţii universităților, Ministerului 
Educației şi a studenților de a răspunde adecvat acestui fenomen. 

2. Obiectul contractului constă în: 

 Achiziționarea de servicii de cazare la hotel pentru formatori, organizatori și 
participanți la workshopul pentru personalul didactic din mediul universitar organizat 
la Predeal sau Sinaia (Cod CPV 55110000-4); 

 Achiziționarea de servicii de închiriere sală de curs (Cod CPV 55120000-7); 

 Achiziționarea de servicii de masă pentru formatori, organizatori și participanți la 
workshopul pentru personalul didactic din mediul universitar (Cod CPV 55300000-3); 

 Achiziționarea de servicii de catering aferente pauzelor de cafea pentru formatori, 
organizatori și participanți la workshopul pentru personalul didactic din mediul 
universitar (Cod CPV 55520000-1). 

 
Detaliile sunt incluse în Documentația de atribuire ce însoțește prezenta Invitație de 
participare. 

Achizitorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în 
România. 
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3. Durata contractului: Serviciile menționate anterior vor fi contractate de la data semnării 

contractului până la data finalizării evenimentului. 

4. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de 
finanţare RO2013_C1.3_51, în conformitate cu prevederile Anexei IV – Regului 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. 

5. Perioadă de desfășurare: 23-25 octombrie 2015. 

6. Cerințe minime obligatorii privind ofertele: Oferta va fi elaborată în conformitate cu 
cerințele prezentei invitații, respectiv prin completarea documentelor: 

a. Scrisoare de înaintare; 

b.  Copie după CUI; 

c. Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispozițiile art. 180 din 
O.U.G.nr.34/2006; 

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. 

 
7. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: selecția ofertei se va 

realiza pe baza criteriului prețul cel mai scăzut.  
 

8. Informații privind ofertarea: 

 Prețul va fi exprimat va fi ferm, in LEI (RON), fără TVA precum și cu TVA. 

 Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data transmiterii  

 Răspunsul Achizitorului va fi transmis în scris către toți ofertanții participanți. 

 Ofertantul selectat se va supune acelorași reguli de verificare și audit ca și achizitorul.  

 În cazul in care condițiile minime de ofertare nu sunt respectate, oferta nu va fi 
considerată admisibilă. 

 Preţurile care se compară în scopul întocmirii clasamentului sunt preţurile ofertate, 
exclusiv TVA. 

 Oferta câștigătoare stabilită de către Comisia de evaluare va fi oferta cu cel mai mic 
preţ şi va trebui să îndeplinească specificaţiile tehnice minime obligatorii, aşa cum au 
fost acestea stabilite în Caietul de sarcini. 
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9. Limba de redactare a ofertei: limba română. 

10. Data limită: Până cel mai târziu la data de 15.09.2015, ora 14.00, rugăm toți ofertanții 
interesați să transmită personal sau prin poștă/curier, în plic închis, oferta de servicii la 
adresa SAR, Str. Mihai Eminescu nr. 61, sector 2, București. 

11. Deschiderea ofertelor: 15.09.2015, ora 15.00. 

12. Modul de prezentare a ofertei: Oferta va fi prezentată într-un exemplar original, în plic 
închis, purtând mențiunea “A nu se deschide înainte de data de 15.09.2015, ora 15.00”, 
cu Scrisoarea de înaintare în exterior. 

13. Rezultatul procedurii: va fi comunicat ofertanților la data de 18.09.2015. 
 
 
Documentația de atribuire poate fi descărcată on line la adresa www.sar.org.ro, secțiunea 
Achiziții publice. 
 
Informații suplimentare se pot obține la telefon/fax 021/211 14 77, e-mail: 
office@sar.org.ro.  

Persoană de contact: Simona Ernu, simona.ernu@sar.org.ro  

 

 

 

 

 

Responsabil legal 

Alina Mungiu Pippidi 
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