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IULIE 2012
CALENDAR ACHIZIȚIE

ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR

13-19.07.2012

TRANSMITERE ANUNȚ ACHIZIȚIE SPRE PUBLICARE

20.07.2012

SOLICITARE CLARIFICĂRI

20-24.07.2012

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICĂRI

24.07.2012

DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR

31.07.2012 ORA 12:00

DESCHIDEREA OFERTELOR

31.07.2012 ORA 14:00

SOLICITARE CLARIFICĂRI

31.07.2012

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICĂRI

03.08.2012

STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE ȘI
COMUNICAREA REZULTATELOR

06.08.2012

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR

08.08.2012

RĂSPUNS CONTESTAȚII

10.08.2012

SEMNAREA CONTRACTULUI

14.08.2012
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DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA
DE SERVICII DE ORGANIZARE DE EVENIMENTE ȘI CATERING

Achizitor:

Asociația Pakiv România

Titlul proiectului POSDRU :

Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate
pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune
socială pentru persoanele de etnie romă
POSDRU/96/6.2/S/62509

ID proiect POSDRU:
Calitatea achizitorului în cadrul
proiectului
1

Beneficiar: Asociația Pakiv România

INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor:

Denumire: Asociația Pakiv Romania
Adresa: Str. Republicii, nr. 40, cod. 510130, Alba Iulia
cod postal de contact:
Persoana
Telefon: 0258/811170
510405, Localitate:
Alba lulia, tara:
Andreea
Florinc
E-mail: andreea_simona_trandafir@yahoo.com
Fax: 0258/811170
Adresa de internet – www.pakiv.ro
1.2.
a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 31.07.2012 ORA 12.00
b) Adresa unde se primesc ofertele: Str. Republicii, nr. 40, cod. 510130, Alba Iulia
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.
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2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:
Contract de servicii organizare evenimente și catering
2.1.2. Descriere serviciilor ce vor fi achiziţionate:
Servicii de organizare de evenimente și catering conform punctului 5 Specificaţii tehnice.
2.1.3. Denumire contract şi locul de livrare
(a) Lucrări
(b) Produse
Execuţie ....
Cumpărare . …….
Proiectare şi execuţie
Leasing... ………
Realizare prin orice mijloace Închiriere ……….
corespunzătoare cerinţelor
Cumpărare în rate…….
specificate de achizitor…
Principala locaţie a lucrării:
……………………….
…………………………

Principalul loc de livrare:

(c) Servicii
X
Categoria serviciului:
2A ............…………..X
2B............ …………..
Principalul loc de prestare:
La comanda fermă a
beneficiarului

2.1.4. Durata contractului de achiziţie
De la data semnării contractului până la 31.08.2013
3.

INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL
APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Prețul cel mai scăzut
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

X
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4.

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

Până la 31.08.2013

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

Această procedură este divizată în loturi.
Operatorii economici participanți la procedură pot prezenta
oferta numai pentru un lot sau pentru toate loturile.
Pentru fiecare ofertant declarat câștigător se va încheia un
contract separat.
Operatorii economici participanţi la procedura vor
trimite o scrisoare de înaintare şi oferta tehnică şi financiară,
prezentată în scris, semnată şi ştampilată de către
reprezentantul legal al ofertantului, în plic sigilat, cu
mențiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE
31.07.2012 ORA 14:00” Oferta
financiară
va
fi
exprimată în lei, fără TVA, globală.
Oferta tehnico-financiară se poate depune direct la
secretariatul asociației împreună
cu
scrisoarea
de
înaintare sau transmite prin poştă, la adresa: Asociația
Pakiv România, Secretariat, B-dul Republicii, nr. 40, cod.
510130, Alba Iulia până la data limita 31.07.2012 ORA
12.00
Numărul de exemplare în care se va prezenta oferta este
1(unul), original.
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Conținutul ofertei: - Documente obligatorii:
Ofertă tehnică – conform model Anexa 6
Ofertă financiară – conform model Anexa 4 și/sau 5
Anexe obligatorii la ofertă:
Anexa 1 – Declaraţii privind eligibilitatea
Anexa 2 – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile
art.181
Anexa 3 – Declaraţie privind calitatea de participant la
procedură
Plata se va efectua în cel mult 10 zile lucrătoare de la data
primirii facturii.
Comunicarea rezultatelor se va face pe site-ul proiectului
www.pakiv.ro.
4.5. Posibilitatea retragerii
sau modificării ofertei

Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta,
prin
solicitare scrisă adresată achizitorului până la data şi ora
deschiderii ofertelor.
Ofertantul poate modifica conținutul ofertei, până la
data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor,
adresând pentru aceasta autorităţii contractante o cerere de
retragere a ofertei în vederea modificării. Achizitorul nu
este
răspunzător
în
legătură
cu posibilitatea
ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la
data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad
în sarcina operatorului economic. Oferta depusă la o altă
adresă a achizitorului decât cea stabilită sau după
expirarea datei limită pentru depunere este considerată
întârziată şi nu se ia în considerare.
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4.6. Informaţii referitoare la
termenele pentru livrarea
bunurilor/ prestarea
serviciilor/ execuţia
lucrărilor

Termenul pentru prestarea serviciilor este cel specificat în
comanda dată de către achizitor.

4.7. Modalităţi de
contestare a deciziei
achizitorului de atribuire a
contractului de achiziţie şi
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 o contestaţie la sediul
Asociaţiei Pakiv Romania sau se pot adresa instanţei
judecătoreşti competente. Contestaţiile se depun până la
data de 08.08.2012.

4.8 Clauzele contractuale
obligatorii, inclusiv
conditiile de actualizare /
modificare a pretului
contractului de achizitie

Clauzele contractuale sunt cele prevăzute in formularul
standard al Contractului de prestare servicii – Anexa 6.
După semnarea contractului de achiziţie, actualizarea sau
modificarea preţului nu va fi posibilă.

5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢII TEHNICE)
Serviciu solicitat: Servicii organizare evenimente și catering
Perioada de desfăşurare a evenimentelor: 15.08.2012 – 31.08.2013 Datele exacte vor fi
comunicate ulterior, într-un termen agreat de comun acord.
Cerinţe tehnice pentru organizarea evenimentelor:
Lot 1 – Servicii organizare evenimente și catering Timișoara
Buget alocat de 24.400,00 LEI fără TVA, pentru organizarea următoarelor evenimente:
-

1 Conferință pentru aproximativ 50 persoane în august 2013;
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-

3 Conferințe pentru aproximativ 30 persoane/conferință astfel:


1 Conferință în august 2012,



1 Conferință în decembrie 2012,



1 Conferință în iulie 2013;

-

6 evenimente culturale în perioada august 2012 – august 2013 pentru aproximativ 30
persoane/eveniment.

-

2 cursuri formare profesională astfel


1 curs de formare profesională în august – decembrie 2012



1 curs de formare profesională în august 2012 – mai 2013

Datele exacte când vor avea loc evenimentele vă vor fi comunicate într-un termen rezonabil
stabilit de comun acord.
Serviciile solicitate pentru fiecare eveniment sunt următoarele:
a. asigurarea unei săli de conferinţe cu o capacitate de 30 - 70 de locuri pentru o perioadă de
minim 5 ore în localitatea Timișoara;
b. servicii tehnice: ecran de proiecție, videoproiector, cabluri și adaptoare pentru laptop, flipchart; aparaturii necesare în vederea derulării seminarului: flip – chart, videoproiector,
sonorizare (sistem de sonorizare, incluzând cel puțin 1 microfon fix pentru prezidiu și 1
microfon mobil în sală);
c. servicii de coffee-break (cafea, băuturi răcoritoare, ceai, apă plată şi minerala, patiserie
dulce şi sărată). De asemenea prestatorul va asigura ceştile, paharele, farfuriile şi
tacâmurile de unică folosinţă.
d. servicii artistice – instrumentiști, dansatori, interpreți – un număr estimat de 5 artiști /
eveniment. În elaborarea ofertei de preț se va ține cont de toate costurile pe care le implică
acest tip de serviciu: plata artiștilor, transportul acestora, sonorizare, etc. Doar pentru 2 din
cele 6 evenimente culturale se va presta acest tip de serviciu.
e. Servicii de catering pentru participanții la cursurile de formare profesională (cafea, apă
plată şi minerala, patiserie dulce şi sărată)
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Lot 2 – Servicii organizare evenimente Brăila
Buget alocat de 23.800,00 LEI fără TVA, pentru organizarea următoarelor evenimente:
-

1 Conferință pentru aproximativ 50 persoane în august 2013;

-

3 Conferințe pentru aproximativ 30 persoane/conferință astfel:

-



1 Conferință în august 2012,



1 Conferință în decembrie 2012,



1 Conferință în iulie 2013;

5 evenimente culturale în perioada august 2012 – august 2013 pentru aproximativ 30
persoane/eveniment.

-

2 cursuri formare profesională astfel


1 curs de formare profesională în august – decembrie2012



1 curs de formare profesională în august 2012 – mai 2013

Datele exacte când vor avea loc evenimentele vă vor fi comunicate într-un termen rezonabil
stabilit de comun acord.
Serviciile solicitate pentru fiecare eveniment sunt următoarele:

a. asigurarea unei săli de conferinţe cu o capacitate de 30 - 70 de locuri pentru o perioadă de
minim 5 ore în localitatea Brăila;
b. servicii tehnice: ecran de proiecție, videoproiector, cabluri și adaptoare pentru laptop, flipchart; aparaturii necesare în vederea derulării seminarului: flip – chart, videoproiector,
sonorizare (sistem de sonorizare, incluzând cel puțin 1 microfon fix pentru prezidiu și 1
microfon mobil în sală);
c. servicii de coffee-break (cafea, băuturi răcoritoare, ceai, apă plată şi minerala, patiserie
dulce şi sărată). De asemenea prestatorul va asigura ceştile, paharele, farfuriile şi
tacâmurile de unică folosinţă.
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d. servicii artistice – instrumentiști, dansatori, interpreți – un număr estimat de 5 artiști /
eveniment. În elaborarea ofertei de preț se va ține cont de toate costurile pe care le implică
acest tip de serviciu: plata artiștilor, transportul acestora, sonorizare, etc. Doar pentru 2 din
cele 5 evenimente culturale se va presta acest tip de serviciu.
e. Servicii de catering pentru participanții la cursurile de formare profesională (cafea, apă
plată şi minerala, patiserie dulce şi sărată)

Lot 3 – Servicii organizare evenimente și catering Iași
Buget alocat de 23.800,00 LEI fără TVA, pentru organizarea următoarelor evenimente:
-

1 Conferință pentru aproximativ 50 persoane în august 2013;

-

3 Conferințe pentru aproximativ 30 persoane/conferință astfel:

-



1 Conferință în august 2012,



1 Conferință în decembrie 2012,



1 Conferință în iulie 2013;

5 evenimente culturale în perioada august 2012 – august 2013 pentru aproximativ 30
persoane/eveniment.

-

2 cursuri formare profesională astfel


1 curs de formare profesională în august – decembrie2012



1 curs de formare profesională în august 2012 – mai 2013

Datele exacte când vor avea loc evenimentele vă vor fi comunicate într-un termen rezonabil
stabilit de comun acord.
Serviciile solicitate pentru fiecare eveniment sunt următoarele:
a. asigurarea unei săli de conferinţe cu o capacitate de 30 - 70 de locuri pentru o perioadă de
minim 5 ore în localitatea Iași;
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b. servicii tehnice: ecran de proiecție, videoproiector, cabluri și adaptoare pentru laptop, flipchart; aparaturii necesare în vederea derulării seminarului: flip – chart, videoproiector,
sonorizare (sistem de sonorizare, incluzând cel puțin 1 microfon fix pentru prezidiu și 1
microfon mobil în sală);
c. servicii de coffee-break (cafea, băuturi răcoritoare, ceai, apă plată şi minerala, patiserie
dulce şi sărată). De asemenea prestatorul va asigura ceştile, paharele, farfuriile şi tacâmurile de
unică folosinţă.
d.
servicii artistice – instrumentiști, dansatori, interpreți – un număr estimat de 5 artiști /
eveniment. În elaborarea ofertei de preț se va ține cont de toate costurile pe care le implică
acest tip de serviciu: plata artiștilor, transportul acestora, sonorizare, etc. Doar pentru 2 din
cele 5 evenimente culturale se va presta acest tip de serviciu.
e. Servicii de catering pentru participanții la cursurile de formare profesională (cafea, apă
plată şi minerala, patiserie dulce şi sărată)

Lot 4 – Servicii organizare evenimente Alba-Iulia
Buget alocat de 14.000,00 LEI fără TVA, pentru organizarea a 2 conferințe în septembrie 2012 și
august 2013. Datele exacte când vor avea loc cele două conferințe vă vor fi comunicate într-un
termen rezonabil stabilit de comun acord.
Serviciile solicitate pentru fiecare dintre conferințe sunt următoarele:
a. asigurarea unei săli de conferinţe cu o capacitate de 100 - 150 de locuri pentru o perioadă
de aproximativ 8 ore în localitatea Alba-Iulia;
b. servicii tehnice: ecran de proiecție, videoproiector, cabluri și adaptoare pentru laptop, flipchart; aparaturii necesare în vederea derulării conferinței: flip-chart, videoproiector,
sonorizare (sistem de sonorizare, incluzând cel puțin 3 microfoane fixe pentru prezidiu și
minim 2 microfoane mobile în sală);
c. servicii de catering (cafea, băuturi răcoritoare, ceai, apă plată şi minerala, bufet suedez cald
și rece, patiserie dulce şi sărată). De asemenea prestatorul va asigura ceştile, paharele,
farfuriile şi tacâmurile de unică folosinţă. Numărul de participanți/conferință este de 100
persoane.
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d. servicii de coffee-break (cafea, băuturi răcoritoare, ceai, apă plată şi minerala, patiserie
dulce şi sărată). De asemenea prestatorul va asigura ceştile, paharele, farfuriile şi
tacâmurile de unică folosinţă.
Modalități de plată
Plata va fi făcută cu ordin de plata, în maxim 10 zile lucrătoare de la primirea fiecărei facturi în
original. Factura fiscală va fi emisă după recepţia serviciilor prestate pe baza Procesului-verbal de
recepţie încheiat între achizitor şi prestator.
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MODEL SCRISOARE DE ÎNAINTARE
OFERTANTUL
Înregistrat la sediul achizitorului
_______________________ nr._______/________
(denumirea/numele)
Lot/Loturi ___________
SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către _________________________________________
(denumirea achizitorului şi adresa completa)

Urmare a publicării anunţului dumneavoastră în ziarul ________________________din data de
______________
prin
care
vă
exprimaţi
dorinţa
de
a
achiziţiona
_______________________________________________,
Lot
_____________,
noi_______________________________(denumirea /numele ofertantului) vă transmitem alăturat
coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând :
- oferta
- documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă va satisface cerinţele.
Data completării
____________________
Cu stima,
Ofertant,
_________________________________
(semnătura autorizata)
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Anexa 1
CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam
in nici una dintre situatiile prevazute la art. 181 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.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind
eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
__________________________________________ cu privire la orice aspect
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completarii ......................
Candidat/ofertant,
_________________
(semnatura autorizata)
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Anexa 2
CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul(a) ................................................................. (denumirea, numele operatorului
economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ..................................................... (denumirea
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ............................... (zi/lună/an), organizată de
...................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria 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 ................................;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 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.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 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.

Candidat/ofertant,
_________________
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Anexa 3
CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................... (denumirea operatorului
economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică .................. (se menţionează procedura), având
ca obiect ........................ (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .......
(zi/lună/an), organizată de ........................................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun
ofertă:
[] în nume propriu;
[] ca asociat în cadrul asociaţiei .......................................................;
[] ca subcontractant al ..................................................................;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar că:
[] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
[] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în
anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări
în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire
a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că
autoritatea
contractantă are dreptul
de a
solicita,
în scopul
verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................... (denumirea şi adresa
autorităţii
contractante)
cu
privire
la
orice
aspect
tehnic
şi
financiar
în legătură cu activitatea noastră.
Candidat/ofertant,
_________________
(semnătura autorizata)
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Anexa nr. 4 pentru Loturile 1,2 si 3
OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA – LOT____
Către ....................................................................................................
(denumirea autorității contractante si adresa completa)
Domnilor,
Examinând
documentația
de
atribuire,
subsemnații,
reprezentanți
ai
ofertantului________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim
ca, in conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să
prestăm serviciile de organizare evenimente pentru următoarele sume:
Servicii organizare
evenimente și catering

Preț ofertat fără TVA unitar

Preț ofertat fără TVA total
/ eveniment

închiriere sala

_______lei
eveniment

fără

TVA

/ _______lei
eveniment

fără

TVA

/

servicii tehnice

_______lei
eveniment

fără

TVA

/ _______lei
eveniment

fără

TVA

/

servicii artistice

_______lei fără TVA, preț pe preț pe artist X 5 artiști =
artist / eveniment
______ lei
(în elaborarea ofertei ca și în
evaluarea acesteia se va ține
cont de un număr estimat de
5 artiști/eveniment)

servicii de coffee-break

_______lei fără TVA, preț pe preț pe participant X 30
participant
persoane = ________ lei
preț pe participant X 50
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persoane = ________ lei
(în elaborarea ofertei ca și în
evaluarea acesteia se va ține
cont de specificul fiecărui
eveniment)
Servicii de catering pentru _______lei fără TVA, preț pe preț pe participant X 22
participanti
participant
persoane = ________ lei

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm
serviciile conform graficului de timp specificat în nota de comanda.
Ne angajăm să menținem această ofertă valabila până la data de 31.08.2013, și ea va
rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreuna cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă
ofertă pe care o puteți primi.
Data _____/_____/_____
_________________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
oferta pentru si in numele _______________________________(denumirea/numele operatorului
economic)
(semnătura)
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Anexa nr. 5 pentru Lotul 4
OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA – LOT 4
Către ....................................................................................................
(denumirea autorității contractante si adresa completa)
Domnilor,
Examinând
documentația
de
atribuire,
subsemnații,
reprezentanți
ai
ofertantului________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim
ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să
prestăm serviciile de organizare evenimente pentru următoarele sume:
Servicii organizare
evenimente și catering

Preț ofertat fără TVA unitar

Preț ofertat fără TVA total
/ eveniment

închierere sala

_______lei
eveniment

fără

TVA

/ _______lei
eveniment

fără

TVA

/

servicii tehnice

_______lei
eveniment

fără

TVA

/ _______lei
eveniment

fără

TVA

/

servicii de catering

_______lei fără TVA, preț pe preț pe participant X 100
participant
persoane = ________ lei
(în elaborarea ofertei ca și în
evaluarea acesteia se va ține
cont de un număr estimat de
100 persoane/eveniment)

servicii de coffee-break

_______lei fără TVA, preț pe preț pe participant X 100
participant
persoane = ________ lei
(în elaborarea ofertei ca și în
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evaluarea acesteia se va ține
cont de un număr estimat de
100 persoane/eveniment)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm
serviciile conform graficului de timp specificat în nota de comanda.
Ne angajăm să menținem această ofertă valabila până la data de 31.08.2013, și ea va
rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreuna cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă
ofertă pe care o puteți primi.
Data _____/_____/_____
_________________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
oferta pentru si in numele _______________________________(denumirea/numele operatorului
economic)
(semnătura)
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Formular Anexa nr. 6
OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA TEHNICA LOT _______
Către ....................................................................................................
(denumirea autorității contractante si adresa completa)
Proiect: Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de
incluziune socială pentru persoanele de etnie romă, POSDRU/96/6.2/S/62509
Domnilor,
Examinând
documentația
de
atribuire,
subsemnații,
reprezentanți
ai
ofertantului________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in
conformitate cu prevederile si cerințele cuprinse in documentația mai sus menționată, să prestăm serviciile
de organizare evenimente și catering astfel:
o închiriere sală ;
o servicii tehnice;
o servicii de catering;
o servicii de coffee-break;
o servicii artistice;
o servicii catering pentru participanti la cursurile de formare profesionala
(Se aleg serviciile în funcție de lotul pentru care se face oferta)
Servicii de catering – Meniu: ------------ (se prezintă o singură variantă de meniu)
Sericii de coffee-break – Meniu: ----------- (se prezintă o singură variantă de meniu)
Servicii de catering pentru participantii la cursurile de formare profesionala– Meniu: ------------ (se prezintă
o singură variantă de meniu)
Data _____/_____/_____
_________________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
oferta pentru si in numele _______________________________(denumirea/numele operatorului
economic)
(semnătura)
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Formular Anexa nr. 7
Contract de servicii
nr.__________data ____________
1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare,s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,
între
ASOCIATIA PAKIV ROMANIA, adresa..............................................., cod fiscal........................, cont
.............................................................
deschis
la
................................,
reprezentată
prin
......................................., funcţia................................, în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
……..................................denumirea
operatorului
economicadresă
..............................telefon/fax
...................număr de înmatriculare .........................................cod fiscal .............................cont (trezorerie,
bancă)..............................................reprezentatăprin ..................................(denumirea conducătorului),
funcţia................................. în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a)contract- prezentul contract şi toate anexele sale;
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c)preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f)forţa majoră- reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă
şi inevitabilă, carese află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora,
şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă
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majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g)zi- zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să să presteze serviciile..................................(denumirea serviciilor), în perioada
convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, conform comenzii ferme a
Achizitorului, transmisă cu cel puțin …………… zile lucrătoare înainte de data la care se dorește prestarea
serviciilor.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de
servicii................................ .(denumirea)
4.3. – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil
prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei, din care T.V.A. ................ lei.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la
………...............
6. Documentele contractului
a) documentatia pentru ofertanti;
b)oferta;
c) notele de comanda;
(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă
a contractului)
7.Obligaţiile principale ale prestatorului
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7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada convenita şi
în conformitate cu obligaţiile asumate.
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate în propunerea
tehnică, anexă la contract.
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în
propunerea tehnică.
7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de .......... de zile de la
emiterea facturii de către acesta.
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ........... zile de la expirarea perioadei prevăzute
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura,
prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
9.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă
cu o cotă procentuală de 0,1%/zi din preţul contractului.
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de
0,1%/zi din plata neefectuată.
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil,
dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.
10. Alte responsabilităţi ale prestatorului
10.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
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(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în
mod rezonabil din contract.
10.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
11. Alte responsabilităţi ale achizitorului
11.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta
le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.
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 decătre achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu
prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea
persoanelor împuternicite pentru acest scop.
13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor din data de .......
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate
achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
13.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi,
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datoreazăprestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea
contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a
acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
13.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare
asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin actadiţional.
13.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.
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14. Ajustarea preţului contractului
14.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
14.2 - Preţul contractului este ferm și nu se ajustează.
15. Forţa majoră
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
15.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
15.3 - 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.
15.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
15.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
15.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilaltepărţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din
părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
16. Soluţionarea litigiilor
16.1 - Achizitorul şiprestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
16.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele
judecătoreşti din România.
17. Limba care guvernează contractul
17.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
18. Comunicări
18.1 - (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.
18.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
19. Legea aplicabilă contractului
19.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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Părţile au înteles să încheie azi ....................prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
Achizitor,

Prestator,

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

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

Reprezentant legal
(nume şi prenume, semnătură, ştampilă)

Reprezentant legal
(nume şi prenume, semnătură, ştampilă)

Manager financiar
(nume şi prenume, semnătură)
Consilier juridic
(nume şi prenume, semnătură)

