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INVITAŢIE DE PARTICIPARE
pentru achiziţia de servicii, altele decât consultanţă şi instruire
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
1.
Beneficiarul SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL „SF. IOSIF MĂRTURISITORUL”,
Baia Mare,Maramureş a primit un grant de la Ministerul Educaţiei Naţionale - Unitatea de
Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee
derulate în cadrul Proiectului privind învăţământul secundar – ROSE, şi intenţionează să
utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia serviciilor, altele decât consultanţa, pentru care a
fost emisă prezenta Invitaţie de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta
dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii: Transport 150 elevi pentru vizită de studiu şi
aplicaţii pe teren,15 însoţitori,4 autocare, aproximativ 1200 km distanta, în perioada 15.1030.11.2017
Traseu I – Baia Mare – Grădina Zmeilor(Gâlgău Almaşului)- Jibou- Porolissum- Cehu Silvaniei
– Băseşti – Baia Mare; 33 persoane
Traseu II - Baia Mare- Dej- Coşbuc(Bistriţa-Năsăud)- Sîngeorz Băi– Rebreanu((Bitrita-Nasaud)Bistriţa – Baia Mare; 33 persoane
Traseu III - Baia Mare - Dej- Cluj Napoca(Facultatea de Chimie, Facultatea de Teologie,
Gradina Botanica şi Muzeul Botanic) - Salina Turda–Baia Mare; 99 persoane
Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor turistice de transport în vederea
organizării vizitei de studiu pentru clasele IX-XI pentru 90 elevi (grupul ţintă) şi 9 însoţitori,
respectiv aplicaţiei pe teren pentru clasa a XII-a pentru 60 elevi(grupul ţintă) si 6 însoţitori.
Organizarea activităţilor extracurriculare presupune asigurarea, din partea ofertantului la
procedura de achiziţie, a serviciilor de transport.
Ofertanţii la procedură trebuie să facă dovada, prin formularele solicitate, că au experienţă
în derularea de contracte similare, personal calificat în organizarea activităţilor pentru care se
face ofertarea, să pună la dispoziţia organizatorului activităţilor(vizita de studiu/aplicaţia pe
teren) a documentelor solicitate conform OMENCŞ nr. 3637/12.04.2016 şi anexelor prezentului
ordin mijloacele de transport utilizate, caracteristicile şi categoria acestora, precum şi copia
certificatului de înmatriculare la Registrul comerţului, copia licenţei de transport persoane, copia
asigurării de răspundere a transportatorului faţă de călătorii transportaţi în caz de accident, să
completeze declaraţia conform Anexei nr. 3.1 din OMENCŞ nr. 3637/12.04.2016 . Achiziţia se
realizează în cadrul proiectului „ ROSE", Acord de grant nr. SGL/RI/193 din data de 27.06.2017
2.
Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate mai sus.

3.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu
termenii şi condiţiile de prestare precizaţi şi va fi trimisă la:
Adresa:Seminarul Teologic Liceal „SF. IOSIF MĂRTURISITORUL”,
str.Progresului nr. 43, Baia Mare, Maramureş
Telefon/Fax: 0262221844
E-mail:mihaela_nagy1yahoo.com
Persoană de contact: Oana Mihaela – responsabil achiziţii.

4.

Se acceptă oferte în original, prine-mail sau fax. (în cazul ofertei transmise prin E-mail/fax,
Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil indicat, a ofertei
în original)

5.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3
este: 24.10.2017, ora 15.00. Orice ofertă primită după termenul limită menţionat va fi
respinsă.

6.

Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate serviciile prevăzute şi orice alte costuri
necesare realizării serviciilor, conform cerinţelor şi specificaţiilor Beneficiarului. Oferta va
fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7.

Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puţin 30 zile de la
data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8.

Calificarea ofertantului: Oferta dvs. trebuie să fie însoţită de o copie a certificatului de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte numele complet,
sediul, persoanele autorizate/ administratorii şi domeniul de activitate ce trebuie să includă
şi prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie.

9.

10.

Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanţi calificaţi şi care
îndeplinesc cerinţele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va
acorda firmei care îndeplineşte toate specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai
mic preţ total evaluat, fără TVA.
Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitaţii de Participare şi să menţionaţi
dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.
Oana Mihaela – responsabil achiziţii.

Anexa

Termeni şi Condiţii de Prestare*1
Achiziţia de Transport elevi pentru vizită de (denumirea achiziţiei)

Sub-Proiect: ŞCOALA –UN VIITOR MAI BUN
Beneficiar: SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL „SF. IOSIF MĂRTURISITORUL”,
MARAMUREŞ
Ofertant: ____________________
1.
Nr.
crt.
(1)

Oferta de preţ[a se completa de către Ofertant]

Denumirea serviciilor

Cant.

(2)

(3)

Pret
unitar
(4)

Valoare
totala
fără
TVA
(5=3*4)

TVA
(6=5* %TVA)

Valoare
totala cu
TVA
(7=5+6)

TOTAL
2.

3.

Nr.
crt.
1.

Preţ fix:Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata
executării contractului.
Calendar de realizare a serviciilor:Serviciile prevăzute se realizează în cel mult
_______ săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, conform
următorului program: [a se completa de către Ofertant]
Denumirea serviciilor

Cant.

Termene de realizare

1.

Platafacturii se va efectua in lei, 100% la realizarea efectivă a serviciilor prevăzute, pe baza
facturii Prestatorului şi a procesului verbal de recepţie.

2.

Specificaţii Tehnice:

(de inserat specificaţiile tehnice aferente serviciilor de instruire sau alte servicii, în afara celor
de consultanţă):
A. Specificatii tehnice solicitate
B. Specificatii tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]
Denumirea serviciilor
Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice
minim acceptate de către Beneficiar
1

Anexa Termeni i Condi ii de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condi iile în care
dore te prestarea serviciilor (Pct. 3 – perioada de realizare a serviciilor, pct. 5A – Specifica ii Tehnice solicitate).
Ofertan ii completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.5B - şi îl returnează, semnat, Beneficiarului,
dacă acceptă condi iile de realizare a serviciilor cerute de Beneficiar.

Parametri de Funcţionare minim acceptaţi
de către Beneficiar
Alte prevederi relevante

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:

