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Aprobat,
Coordonator de proiect
Stefania Mircea

Solicitare oferta de pret achizitie servicii organizare evenimente
Achizitor:
Calitatea achizitorului
în cadrul proiectului
Titlul proiectului
Cod proiect
Denumire apel, Aria de
program în care se
înscrie apelul, Sursa
principală de finanțare
Denumirea contractului
de achiziţie:
Obiectul contractului
de achiziţie:
COD CPV

Organizația Salvați Copiii
Promotor de Proiect
Servicii integrate pentru persoane de etnie romă din comunități
vulnerabile
PN1019
Apel deschis de proiecte
“CREȘTEREA INCLUZIUNII ȘI ABILITAREA ROMILOR”
Proiecte de furnizare servicii
Aria 7 “Incluziunea și abilitarea romilor”
Granturile Norvegiene 2014-2021
Servicii organizare evenimente
Servicii organizare evenimente instruire specialisti si voluntari
79952000-2 Servicii pentru evenimente

In conformitate cu
➢ Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
➢ H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
➢ O.U.G nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact
asupra sistemului achizițiilor publice;
➢ H.G. nr. 419/2018 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016;
➢ Cererea de finantare si bugetul proiectului Servicii integrate pentru persoane de etnie romă
din comunități vulnerabile, cod proiect PN1019
In vederea desfasurarii in conditii optime a activitatilor proiectului, este prevazuta derularea
unui evenimnet de instruire pentru specialistii si voluntarii care desfasoara activitati cu
beneficiarii proiectului.
Precizăm că necesitatea prezentei achiziţii şi estimarea valorii acesteia corespunde cererii de
finanţare în vigoare cât şi listei de achiziţii a proiectului aprobata.
Evenimentul este prevazut a fi desfasurat pe o perioada de 4 zile cu participarea a 16 persoane
(specialisti si voluntari)

SPECIFICATII TEHNICE MINIME SOLICITATE
Cerinţele specificate în prezentul document vor fi considerate că fiind cerințe minime. În acest
sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului document, va fi luată în
considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerinţelor minime obligatorii.
Se solicita urmatoarele servicii in vederea derularii evenimentului:
- Perioada de desfasurare a evenimentului 26-29 iulie 2021, intrare pe 26 iulie cu cina si
iesire pe 30 cu pranz
- Locatia de desfasurare: Bucuresti
- Servicii cazare: camere single
- Servicii masa: pranz si cina sub forma de portie per persoana. Pranz: supa/ciorba, fel
principal, garnitura si salata, chifla/paine, desert, apa plata. Cina : fel principal, garnitura
si salata, chifla/paine, desert, apa plata
- Servicii inchiriere sala curs: avand in vedere situatia la nivel national generata de virusul
SARS-CoV 2, precum si situatia infectarilor, se va avea in vedere asigurarea unui/unor
spatii care sa respecte normele sanitare impuse la nivel national si local. Numarul de
participanti per eveniment 17. Sala va permite beneficiarilor conexiune la internet, va fi
dotata cu scaune în funcție de numărul de participanți, va dispune de videoproiector si
laptop.
- Servicii decont transport in limita a 336,13 lei fara TVA, 400 lei cu TVA, per persoana.
Propunerea financiară va include prețuri exprimate în lei si va fi detaliată, prin raportare la
următoarele valori estimate (considerate maxime):
Nr.
Crt.
1
2
3
4

Denumire serviciu

Cantitate

Servicii cazare, camera 4 nopti x 16
single cu mic dejun inclus
camere single
Servicii masa - pranz
4 pranzuri x 16
persoane
Servicii masa - cina
4 cine x 16
persoane
Servicii decont transport
16 pers ptr care se
asigura decont

Pret unitar fara Pret total fara
TVA
TVA

268,90 / pers / zi

336,13 / pers

268,90 /
pers/zi x 16per
x 4 zile =
17.209,60 lei
336,13 x 16
persoane =
5.378,08 lei

Valoare totala estimata a prezentei achizitii: 22.587,68 lei fara TVA.
Se va depune propunere tehnica luand in calcul Formularul nr. 2 atasat.
Se va depune propunere financiara luand in calcul Formularul nr. 3 atasat.
Oferta trebuia sa fie valabila minim 30 zile de la data stabilita pentru depunere.
Condiţii de plată. Decontarea serviciilor se va face în lei, pe baza facturii în original, însoţită de
procesul verbal al recepţie, conform condiţiilor contractuale.
Plata se face in termen de maxim 30 zile de la data receptiei facturii fiscale de catre Achizitor.
Preţul ofertat se menţine ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertelor si a derulării
contractului.

Nota: Orice referire din cuprinsul prezentei documentații prin care se indică o anumită
origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet
de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea
“sau echivalent”.
Termenul de depunere / transmitere oferte: 15.07.2021, ora 16.00
Ofertele se vor transmite prin intermediul postei electronice la adresa : livia.ion@salvaticopiii.ro
sau se pot depune fizic la sediul de implementare al proiectului din Str. Abrud nr. 126, sector 1,
Bucuresti in atentia Dnei Ion Adriana Livia.
Tipul de contract propus: avand in vedere sursa de finantare, Granturile Norvegiene 2014-2021,
se va semna contrat de prestari servicii.
Avand in vedere sursa de finantare, Granturile Norvegiene 2014-2021, Organizatia Salvati Copiii,
nu va face plati in avans.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Intocmit,
Expert achizitii
Ion Adriana Livia

Am primit un exemplar pe support hartie si electronic
Semnatura si stampila

Ofertant
_____________________
(denumirea/numele)
Formularul 1
Către
Organizatia Salvati Copiii
DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 - 15 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale
aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare
Subsemnatul(a), ......................., în calitate de reprezentant legal al ..................
............................................., care va participa la procedura de achizitie servicii organizare
eveniment instruire specialist si voluntari, organizată de Achizitor Organizatia Salvati Copiii,
proiect Servicii integrate pentru persoane de etnie romă din comunități vulnerabile, cod proiect
PN1019, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în declarații,
aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificările şi completările ulterioare, urmatoarele:
Ofertantul nu se afla în conflict de interese, conform prevederilor art.14 din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, si anume:
- nu există legături între subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului, nu exista legaturi
între subscrisa si membrii comisiei de evaluare :nu am/ nu avem drept membri în cadrul
consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi sau actionarii ori asociaţii
semnificativi precum si persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv şi nu se află în relaţii comerciale cu
persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul Organizatiei Salvati Copiii.
- nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta procedura de
achizitie: nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun oferta
individuala si o alta oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca
subcontractant in cadrul unei alte oferte.
De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris
Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de
achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin.
(2) din O.U.G. nr.66/2011.
Subsemnatul(a) ............................. reprezentant legal al ofertantului/candidatului/ofertantului
asociat/ subcontractantului ......................................... declar că voi informa imediat achizitorul
dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii
de atribuire a contractului de achiziţie sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie.
De asemenea, 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, situaţiilor
şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Data completării ......../....../..............
OFERTANT
................................................

Ofertant
_____________________
(denumirea/numele)
Formularul 2
Către
Organizatia Salvati Copiii
Propunerea tehnică
Examinând specificațiile tehnice pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnatul
…………………., reprezentant al ofertantului ................., ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în solicitarea de oferta de pret pentru achizitia servicii organizare
eveniment instruire specialist si voluntari, organizată de Achizitor Organizatia Salvati Copiii,
proiect Servicii integrate pentru persoane de etnie romă din comunități vulnerabile, cod proiect
PN1019, să prestam servicii de catering asa cum sunt descrise in ele ce urmeaza:

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă 30 de zile calendaristice, şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării ......../....../..............
OFERTANT

Ofertant
_____________________
(denumirea/numele)
Formularul 3
Către
Organizatia Salvati Copiii
Propunerea financiară
Examinând specificațiile tehnice pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnatul
…………………., reprezentant al ofertantului ................., ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în solicitarea de oferta de pret pentru achizitia de Servicii
organizare eveniment instruire specialist si voluntari organizată de Achizitor Organizatia Salvati
Copiii, proiect „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, cod proiect PN2064,
să prestam servicii organizare evenimente asa cum sunt descrise în tabelul de mai jos pentru suma
totală de .............................. (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei), la care se adaugă
TVA, după cum urmează:

Nr.
Crt.
1
2
3
4

Denumire serviciu

Cantitate

Pret unitar fara Pret total fara
TVA
TVA

Servicii cazare, camera 4 nopti x 16
single cu mic dejun inclus
camere single
Servicii masa - pranz
4 pranzuri x 16
........... / pers / zi
persoane
Servicii masa - cina
4 cine x 16
persoane
Servicii decont transport
16 pers ptr care se
......................
asigura decont

......... / pers/zi x
16per x 4 zile =
..................... lei

............. x 16
persoane =
................... lei

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă 30 de zile calendaristice, şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Data completării ......../....../..............
OFERTANT

