
                                                                               

                                       
 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți. 

Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-
formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv 

prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite 

Obiectiv Specific 3.12.:Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform 

SNC și SNCDI ale angajaților. 

Cod apel: POCU/464/3/12/ 

Cod proiect: 127851 

Titlul proiectului: FORMINOV: IMBUNATATIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJATII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNARII! 
Numele solicitantului: Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Tulcea 

 

Denumirea beneficiarului  ASOCIATIA PENTRU FORMARE, EDUCATIE SI 

DEZVOLTARE - EUROFED 

Număr de înregistrare in Registrul Special al 

Asociațiilor și Fundațiilor 

36PJ /2012 

Cod Unic de Înregistrare / CIF  30299010 

Adresa sediu  
 

Comuna Vidra, Str. Salcâmilor, nr. 42, Județul Ilfov, România 

Poştă electronică  office@eurofed.ro     

Telefon  0728151165  

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 

Prioritatea de investiții 10.iii:Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții 

pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea 

cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de 

învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite  

Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente 

sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților 

Titlul proiectului:  

 FORMINOV: ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJAȚII DIN 

TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII! 

Contractul de finanțare nr. 14398/16.10.2016, Cod SMIS 127851 

  

DOCUMENTAȚIE PROCEDURA DE ACHIZIȚIE  

COMPETITIVĂ  

  

pentru atribuirea contractului de servicii – hrana participanti cursuri calificare de nivel 2 

organizate de Partenerul 2 in cadrul proiectului POCU/464/3/12/127851 
   
ASOCIATIA PENTRU FORMARE, EDUCATIE SI DEZVOLTARE - EUROFED 

Drumasu Ciprian 
Reprezentant legal   

 

 



                                                                               

                                       
 

I.GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE 

 

ACTIVITATEA  ORA LOCATIA 

Publicare anunț 01.04.2021 
 Site https://www.beneficiar.fonduri-

ue.ro:8080 – rubrica-achizitii 

beneficiari privati 

Termen limită de 

solicitare a clarificărilor 

de către operatorii 
economici 

 

07.04.2021 

 

12.00 
Solicitările de clarificari pot fi depuse prin 

email, la adresa: office@eurofed.ro 

Termen limită de 

transmitere a 

răspunsurilor la clarificări 

catre ofertanți 

09.04.2021   

Site https://www.beneficiar.fonduri-

ue.ro:8080 – rubrica-achizitii 

beneficiar privati 

 

Termen limită de 

depunere a ofertelor 

 

12.04.2021 

 

12.00 

Ofertele se depun personal/poșta/curier la 

sediul de implementare al proiectui al 

Asociatiei pentru Formare, Educatie si 

Dezvoltare - EUROFED: Bucuresti, Str. 

Sfanta Vineri, nr. 24, Et. 1, Birou 4, 

Sector 3. 

Termen estimat de semnare 

a contractului 
16.04.2021 

 Asociatia pentru Formare, Educatie si 
Dezvoltare - EUROFED: Bucuresti, Str. 
Sfanta Vineri, nr. 24, Et. 1, Birou 4, 
Sector 3 

Publicarea anunțului 

de semnare a 

contractului cu 

câștigatorul 

În maxim 5 zile 

calendaristice de  la 

semnarea 

contractului de 

prestare servicii 

 
Site https://www.beneficiar.fonduri-

ue.ro:8080 – rubrica-achizitii 

beneficiari privati 

 

 

 

 

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau 

la o altă adresă decât cea indicată nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, 

nedeschise. 

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea trebuie să se transmită în scris, prin e-

mail. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind specificațiile tehnice. În cazul 

în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în termenul menționat în anunț, punând 

astfel achizitorul în imposibilitate de a respecta termenul limită, solicitarea de clarificare nu va fi luată in 

considerare. 

 

 

 

 

 

 

https://www.fonduri-ue.ro/
mailto:office@eurofed.ro
https://www.fonduri-ue.ro/
https://www.fonduri-ue.ro/


                                                                               

                                       
 

Cap. I: INFORMATII GENERALE 

  

1. Informatii generale cu privire la achizitor 

Denumire: ASOCIATIA PENTRU FORMARE, EDUCATIE SI DEZVOLTARE - EUROFED 

Cod Unic de Înregistrare / CIF: 30299010 

Titlul proiectului: FORMINOV: IMBUNATATIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU 

ANGAJATII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNARII! 

Contract: POCU/3/12/127851 

Cod proiect: 127851 

Sediul social: Comuna Vidra, Sat Vidra, Str. Salcamilor, Nr. 42, Județul Ilfov, România 

Sediul administrativ implementare proiect: Bucuresti, Str. Sfanta Vineri, nr. 24, Et. 1, Birou 4, Sector 3 

Locatia de implementare a proiectului: Zona ITI Delta Dunării  

Locațiile de implementare ale proiectului sunt:  

- Județul Constanța, localitățile: Corbu, Istria, Mihai Viteazu, Săcele; 

- Județul Tulcea, localitățile: Baia, Bestepe, C.A.Rosetti, Ceamurlia de Jos, Ceatalchioi, Chilia Veche, 

Crișan, Frecăței, Greci, Grindu, I.C.Brătianu, Jijila, Jorilovca, Luncavița, Mahmudia, Maliuc, Mihai 

Bravu, Mihail Kogălniceanu, Municipiul Tulcea, Murighiol, Niculițel, Nufărul, Babadag, Isaccea, 

Măcin, Sulina, Pardina, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Slava Cercheză, Smârdan, Somova, Valea 

Nucarilor, Văcăreni. 

Persoana de contact: Duran Mariana – responsabil achizitii publice  

E-mail: office@eurofed.ro  Telefon: 0728151165 

Mijloace de comunicare pentru procedura 

de atribuire:  

Potențialii ofertanti pot intra în posesia documentației de 

atribuire și a specificațiilor tehnice prin accesarea adresei 

URL: https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi 

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in totalitate si fara restrictii conditiile generale si 

particulare care guverneaza acest contract ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent 

care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantului. Ofertantii trebuie sa examineze cu grija 

Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, 

prevederilor contractuale si de specificatii tehnice continute in aceasta Documentatie.  

Esecul de a depune o oferta care sa nu contina toate informatiile cerute in termenul prevazut, va duce 

la respingerea ofertei. Nu se va tine cont de nici o exprimare a unei rezerve in oferta relativ la 

Documentatia de Atribuire; orice exprimare a unei astfel de rezerve va duce la respingerea imediata a 

ofertei, fara nici o evaluare. 

2. Informatii generale cu privire la oferta 

Obiectul si elementele contractului:  

a) Denumire contract: contract de prestare servicii – hrana participanti cursuri calificare de nivel 2  

organizate de Partenerul 2 in cadrul proiectului POCU/464/3/12/127851 

b) Locul de prestare: Bucuresti, Str. Sfanta Vineri, nr. 24, Et. 1, Birou 4, Sector 3,România; 

c) Obiectul contractului: Obiectul contractului il constituie achizitia urmatoarelor servicii:  

1. Hrana participanti cursuri calificare: 3780 portii. 

d) Informatii privind depunerea ofertei: 

Termen limită de depunere a ofertelor 12 Aprilie 2021, ora 12.00; 

Adresa unde se primesc ofertele: București, Str. Sfântă Vineri, nr. 24, etaj 1, birou 4, Sector 3. 

Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute prin solicitare scrisă transmiă la e-mail: office@eurofed.ro. 

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau 

mailto:office@eurofed.ro


                                                                               

                                       
 

la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul 

achizitorului, nedeschise. 

Nu va avea loc o sesiune de deschidere a ofertelor. 

e) Termen de prestare a serviciilor: 3 zile de la transmiterea notei de comanda de catre Achizitor. 

 3. DESCRIERE 

3.1. Denumirea/data contractului/concursului/proiectului de beneficiar 

PROCEDURĂ COMPETITIVĂ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA de servicii – hrana participanti cursuri 

calificare de nivel 2 organizate de Partenerul 2 in cadrul proiectului POCU/464/3/12/127851 

3.2. 3.2  Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor 
(Alegeți o singură categorie - lucrări, produse sau servicii - cea care corespunde cel mai bine obiectului specific al 
contractului sau achiziției dumneavoastră) 

 a) Lucrări                                                     □  b) Produse                                      □  c) Servicii    X 

Executare                    □ 

Proiectare si executare                     □  

Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, 

conform cerintelor specificate de autoritatea 

contractanta/beneficiarul privat                     □ 

Cumparare                                         □ 

Leasing        □ 

Inchiriere       □ 

Inchiriere cu optiune de cumparare   □ 

O combinatie intre acestea            □ 

 

 

Locul principal de executare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 

Conform Specificatiilor tehnice 

3.3. Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor 

Proiect „FORMINOV: IMBUNATATIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJATII DIN 

TERITORIUL ITI DELTA DUNARII!”, POCU/464/3/12/127851 (Partener 2) – în implementare - proiect care are 

ca obiectiv general imbunatatirea nivelului de cunostinte, competente si aptitudini in cadrul intreprinderilor din zona 

ITI Delta Dunarii care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu 

potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau care 

intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice 

sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta, prin derularea unei campanii de constientizare a angajatorilor 

din zona ITI Delta Dunarii cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare 

continua, prin furnizarea de servicii de formare profesionala si de evaluare si certificare a competentelor dobandite in 

sistem non-formal si informal pentru 326 de angajati, precum si prin acordarea de sprijin acestor intreprinderi pentru 

elaborarea si introducerea unor programe de invatare la locul de munca. 

Contractul vizeaza prestarea de servicii – asigurare hrana participantilor formare aferente cursurilor de formare 

profesionala organizate de Partenerul 2 in cadrul proiectului POCU/464/3/12/127851, dupa cum urmeaza: 

- 84 portii de hrana/zi pentru o durata de 45 zile. 

3.4. Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 

Vocabular principal 

55520000-1 - Servicii de catering,  

55521200-0 - Servicii de livrare a mâncarii. 

3.5.Impartire in loturi da □ nu X 

Achiziția se realizează în legatură cu subactivitatea A4.1-Frunizarea programelor de formare profesionala 

grupului tinta din cadrul proiectului „FORMINOV: IMBUNATATIREA NIVELULUI DE CALIFICARE 

PENTRU ANGAJATII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNARII!”, Cod proiect: 127851, toate serviciile 

contribuind impreuna la realizarea subactivitatii si implicit la atingerea Rezultatelor si Indicatorilor de proiect. 

Serviciile sunt complementare si necesare doar impreuna, fiind esentiala prestarea lor corelata, in acest context, 

Beneficiarul privat optand pentru organizarea unei singure proceduri – fara loturi. 



                                                                               

                                       
 

Un singur lot X Unul sau mai multe loturi □ Toate loturile □ 

3.6. Vor fi acceptate variante (oferte alternative) Da □ Nu X 

      Operatorii economici care participa la prezenta procedura nu au dreptul să:  

- participe în 2 sau mai multe asocieri;  

- depună o ofertă individuală și o altă ofertă comună;  

   - depună oferta individuală și să fie nominalizați ca sub-contractanți în cadrul altei oferte. 

       4. CANTITATEA ȘI VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI 

4.1.Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile și toate opțiunile) – Cantităţile 

achiziționate sunt conform secțiunii Specificații tehnice. 

4.2.Valoarea estimată a contractului de achiziţie – lei inclusiv TVA după cum urmează: 

Prestatorul va avea în vedere faptul că, pentru prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract  valoarea 

totală estimată fără TVA este 113.400,00 lei, respectiv 123.606,00 cu TVA. 

4.3.De asemenea există o valoare maximă admisibilă per fiecare tip de serviciu după cum urmează 

(Numarul de unități poate suferi modificări în funcție de evoluția proiectului. Totalul este valoarea 

maximală ce va fi achiziționată) 

Achiziție competitivă de servicii – hrana participanti cursuri calificare de nivel 2 organizate de Partenerul 2 in 

cadrul proiectului POCU/464/3/12/127851 

Servicii 
Valoarea maxima a 

achizitiei/serviciu, fara TVA 
Nr. Set/Buc 

Valoarea totala maxima a 

achizitiei, fara TVA 

1.  
Hrana participanti cursuri 

calificare 
30,00 3780 113.400,00 

Valoare totala estimata a achizitiei, fara TVA: 113.400,00 

4.4. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

Achizitorul/Beneficiarul privat va compara ofertele primite prin raportare la toate cerințele publicate și va alege 

oferta care îndeplinește cerințele minime și prezintă cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului 

proiectului. 

Elementele pe care achizitorul le va utiliza pentru stabilirea ofertei castigatoare sunt, în ordinea importanței: 

- Calitatea serviciilor ofertate, 

- Termenul de prestare asumat, 

- Structura si detalierea meniului ofertat, 

- Diversitatea meniurilor, 

- Pretul ofertei. 

Atribuirea contractului se va realiza în conformitate cu cerințele Ordinului nr.1284/2016, respectiv se va alege 

oferta care aduce cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. 

Notă: Conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016: “Prezenta procedură nu 

reglementează noțiunea “criteriu de atribuire”. Astfel, în vederea respectării principiilor economicității, eficienței 

și eficacității, solicitantul/achizitorul privat va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului 

proiectului/viitorului proiect.” 

Achizitorul are dreptul de a accepta orice oferta și de a respinge oricare sau toate ofertele în condițiile stabilite 

prin legislația ce guvernează atribuirea contractelor finanțate din fonduri europene. 

Ținând cont de cele precizate mai sus, Achizitorul își rezervă dreptul de a nu contracta oferta cu prețul cel mai 

scăzut. 

5. DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

De la semnarea de către ambele parți si pana la 23 iunie 2021, cu posibilitatea de prelungire până la 

stingerea obligațiilor dintre parti în funcție de durata de implementare a proiectului și prevederile 

Contractului de finanțare POCU/464/3/12/127851. 

6. INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE CONDIȚII REFERITOARE 

LA CONTRACT 



                                                                               

                                       
 

6.1. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante. Se specifică sursele 
de finanțare ale contractului ce urmează a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte surse) 

Surse de finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Modalități de plată: prin mecanismul cererilor de plată sau din prefinanțare, în funcție de fluxul de numerar 

al proiectului la acel moment și după obținerea notei de conformitate a achiziției. 

6.2. Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (dupa 
caz) Asociere 

6.3. Legislația aplicabilă 

Ordinul 1.284/08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor 

privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene 

Regulamentul UE nr 966/2012 (Regulamentul Financiar) 

6.4. Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul 

comerțului sau al profesiei. Se vor prezenta următoarele documente: 

 6.4.1 - Declaratie privind neincadrarea in 

prevederile art 14 si art. 15 din OUG 66/2011 privind 

conflictul de interese in cadrul procedurilor de 

achizitii  

Solicitat ■ Nesolicitat □  

Operatorii economici nu trebuie sa se incadreze in 

niciuna din situatiile prevazute de art. 14 si 15 din 

OUG 66/2011, sub sanctiunea excluderii din procedura. 

Persoanele ce dețin funcții de decizie si cu putere de 

reprezentare din cadrul achizitorului:  

- Drumasu Ciprian – Presedinte,  

- Drumasu Adina – Vicepresedinte,  

- Dumitrescu-Peculea Adelina – Secretar General, 

- Stoica Luiza-Ana-Maria, 

- Popa Maricel, 

- Duran Mariana – Consultant extern achizitii publice.  

Cerinţă obligatorie: Se solicită prezentarea Declaraţie 
privind neincadrarea în situaţiile de conflict de interese, 
conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României 
nr. 66/2011 – Formular 3  

Lipsa prezentarii documentului duce automat la 

descalificarea ofertantului  

6.4.2-Capacitatea de exercitare a activității 

profesionale.  

Solicitat ■ Nesolicitat □  

Toti ofertantii au obligatia prezentarii acestui document 

Se vor prezenta: 

- documentele care dovedesc forma de înregistrare a 

operatorului economic, respectiv Certificatul 

constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului 

din care să rezulte cel puțin informațiile legate de 

structura acționarilor, reprezentanților legali, 

obiectul de activitate, starea de funcționare a firmei. 

Certificatul constatator trebuie să conțină date 

actuale/reale la termenul limită stabilit pentru 

depunerea ofertelor. Codurile CAEN din certificat 

trebuie să corespundă cu serviciile cuprinse în 

contract. 

Notă: 

- În cazul persoanelor fizice autorizate/ ONG –urile etc., 

se va prezenta autorizația de funcționare sau alte 

documente echivalente din care să rezulte competența 

acestora de a presta serviciile care fac obiectul 

prezentului contract. 

- Operatorii economici nerezidenți (străini): vor 

Cerinţă obligatorie - Pentru persoane juridice 

române: Candidatul va prezenta - certificatul 

constatator extins, emis de Oficiul Național al 

Registrului Comerțului cu cel mult 30 zile inaintea 

datei depunerii ofertei, din care sa rezulte ca: 

operatorul economic este legal constituit; domeniul 

de activitate al ofertantului corespunde obiectului 

principal al procedurii, iar acesta este autorizat în 

conformitate cu art. 15 din Legea nr. 359/2004, cu 

modificările și completările ulterioare. De asemenea 

certificatul trebuie sa contină referinţe cu privire la 

persoanele fizice aflate la conducerea operatorului 

economic. Informațiile cuprinse în certificatul 

constatator trebuie să fie reale și actuale la data limită 

de depunere a ofertelor. Certificatul constatator 

trebuie depus în original sau xerocopie certificată 

pentru conformitate cu originalul cu semnătură şi 

ştampila.  

Documentul va fi insotit de o copie certificată, pentru 

conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă, 

a Certificatul de înregistrare fiscală (CUI) eliberat 

de Oficiul Registrului Comerţului, copie.   



                                                                               

                                       
 

prezenta documente care dovedesc o formă de 

înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere 

profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei 

juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac 

obiectul prezentului contract, în conformitate cu țara de 

origine/țara în care operatorul economic este stabilit. 

Beneficiarul își rezerva dreptul de a solicita ofertantului 

clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate 

documentul în original înainte de transmiterea 

comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire. 

Lipsa prezentarii acestor documente duce automat la 

descalificarea ofertantului.  

Cerinţă obligatorie - Pentru persoane juridice 

straine:  

Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a 

activităţii profesionale operatorul economic va prezenta 

documente edificatoare prin care să dovedească forma 

de înregistrare ca persoană fizică sau juridică. 

Documentele vor fi insotite de traducere in limba 

romana.  

Ofertantul va depune documente din care sa rezulte 

faptul ca obiectul contractului de achizitie trebuie sa 

aiba corespondent in nomenclatorul/obiectul de 

activitate al ofertantului, emis de autoritatile 

competente din tara respectiva (echivalent al 

Certificatului constatator emis de ONRC in Romania). 

Lipsa prezentarii documentului similar duce automat la 

descalificarea ofertantului. 

6.4.3. Declaraţie privind calitatea de  participant la 

procedură 

 

Solicitat ■ Nesolicitat □  

Se solicită depunerea:  

Declaraţiei privind calitatea de participant la 

procedură - Formularul 4 – în original, completat, 

semnat de reprezentantul legal şi ştampilat.   

6.4.4. Confirmarea privind plata taxelor şi 

impozitelor la bugetul general consolidat 

 

Solicitat ■ Nesolicitat □  

 

Nota: 

a. Ofertele depuse de operatorii economici care 

figureaza cu datorii restante către bugetul de stat sau 

catre bugetul local, cu excepţia celor pentru care 

sunt acordate facilitate precum eşalonari sau 

compensari, vor fi respinse. 

1.Certificat de atestare fiscală eliberat de 

Administraţia finantelor publice la care este arondat 

sediul persoanei fizice sau juridice – în original sau 

copie legalizată, valabil la data deschiderii ofertelor.  

Din document  trebuie să reiasă că operatorul economic 

şi-a 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. 

2.Certificat de atestare fiscală eliberat de Directia 

impozite si taxe locale la care este arondat sediul 

persoanei fizice sau juridice – în original sau copie 

legalizată, valabil la data deschiderii ofertelor, din care 

să rezulte că operatorul economic nu are datorii la 

bugetul local. 

 6.4.5. Capacitatea tehnică şi / sau profesională 

Informaţii privind capacitatea tehnică 

Solicitat ■ Nesolicitat □  

Cerința – Lipsa motivelor de excludere prevăzute în 

Regulamentul Financiar European nr. 966/2012 care 

au ca urmare interzicerea participării operatorilor 

economici în cadrul contractelor finanțate din fonduri 

europene 

Ofertantul trebuie să facă dovada că nu este în stare 

de faliment sau insolvență. 

Se vor prezenta Certificat constatator emis de 

Oficiul Registrului Comerțului 

6.4.6. Obligaţii privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii 

Informaţii referitoare la respectarea obligaţiilor privind 

condiţiile de muncă şi protecţia muncii 

Solicitat ■ Nesolicitat □  

Declaraţie privind sănătatea şi protecţia muncii: se 

completează Formularul 6 

 



                                                                               

                                       
 

7. PROCEDURA 

7.1.Tip procedură: Procedură competitivă conform Ordinului nr. 1284/2016 

7.2. Informații administrative 

7.2.1. Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare: Română 

7.2.2. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: pe toată durata de derulare a 

contractului de prestare. 

7.3. Prezentarea ofertei 

7.3.1. Modul de prezentare a propunerii  tehnice 

7.3.1.1. Propunerea tehnică se va întocmi conform caracteristicilor tehnice menționate în prezenta 

documentație, în limba română, într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să 

permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în oferta cu specificațiile tehnice 

minime cerute și să poată aprecia avantajul competiv al ofertei. Propunerea tehnică va fi elaborată astfel 

încât să rezulte că sunt îndeplinite toate cerinţele menţionate în Documentația pentru ofertanți. Operatorul 

economic va prezenta următoarele elemente minime, ca parte a propunerii tehnice: 

• Date generale privind activitatea ofertantului;  

• Documente care sa ateste ca ofertantul are ca obiect de activitate (principala si/sau secundara) 

prestarea de servicii similare cu cele solicitate in documentatia de atribuire; 

• Documente din care sa rezultate capacitatea tehnica si capacitatea tehnico-financiara. Se va 

prezenta cifra de afaceri, numarul de angajati, numarul de sedii secundare sau puncte de lucru; 

• Metodologia de prestare a serviciilor;  

• Modul în care ofertantul răspunde la cerințele specificate pentru serviciile solicitate; 

• Prezentarea de fise tehnice (cataloage cu parametrii din care sa reiasa in mod clar si precis 

caracteristicile tehnice minimale descrise in cadrul specificatiile tehnice) privind serviciile ofertate; 

• Grafic de prestare al serviciilor; 

• Alte informații considerate relevante.  

NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARȚIALE. 

7.3.1.2. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate 

elementele propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Specificațiile 

tehnice achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul și de a solicita sistarea prestarea 

serviciilor). 

7.3.1.3. Ofertanții au libertatea de a-și prevedea propriile costuri, consumuri și metodologii de prestare a 

serviciilor, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în specificațiile tehnice/actele normative 

în vigoare care reglementează prestarea respectivelor servicii. În acest sens, ofertanții trebuie să aloce timpi 

suficienți de verificare și validare din punct de vedere cantitativ și calitativ a serviciilor prestate în cadrul  

contractului. 

7.3.1.4. Organizarea și metodologia propuse pentru asigurarea suportului tehnic/administrativ în regim continuu 

pe toată perioada derulării contractului va face parte din propunerea tehnică 

7.3.1.5. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport 

cu specificațiile tehnice ori prevederile legislației în vigoare poate conduce la declararea ofertei ca fiind 

neconformă. 

7.3.1.6. În cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice și/sau completarea greșita a unui 

document ori neprezentarea acestuia în forma solicitată, sunt considerate incidente prevederile de la punctul 

7.3.1.5) de mai sus. 

7.3.1.7. Ofertantul va ține cont în elaborarea propunerii tehnice de urmatoarele: propunerea unei fise tehnice 

(cataloage cu parametrii din care sa reiasa in mod clar si precis caracteristicile tehnice minimale descrise in 

cadrul specificatiilor tehnice) privind serviciile ofertate si au unui grafic de prestare. 

7.3.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

7.3.2.1. Prețul ofertat nu va depași valoarea estimată. Ofertanții vor prezenta prețul total, cu și fără TVA 

7.3.2.2. De asemenea, prețul total reprezintă valoarea maximală a contractului. 



                                                                               

                                       
 

7.3.2.3. La stabilirea prețului unitar se va ține seama de toate specificațiile tehnice minim solicitate, prezentate 

anterior. 

7.3.2.4. Prețul contractului este ferm, în lei. Prețul contractului nu se actualizeaza/modifica în funcție 

de valoarea cursului euro. 

Notă: 

- Depașirea valorii estimate sau a prețului unitar duce la respingerea  ofertei. 

- Achizitorul se obligă să achite numai serviciile efectiv prestate și recepționate, pe baza de documente 

justificative care atestă prestarea serviciilor și îndeplinirea cerințelor de calitate solicitate. 

Valoarea totală decontată în baza contractului de prestare a serviciilor ce urmează a fi atribuit poate fi mai mică 

decât prețul total ofertat în cadrul procedurii, în funcție de comanda/comenzile trasmise de achizitor. 

7.4.Modul de prezentare a ofertei 

Ofertantul/ofertanţii vor prezenta împreună cu oferta: 

- Documentele solicitate la punctul 7.3.1.1 din prezentul procedura competitiva; 

- Scrisoare de inaintare - Formular 1; 

- Statutul societatii/entitatii la data depunerii ofertei (original sau copie certificata in conformitate cu 

originalul, semnat si stampilat pe fiecare pagina); 

- Certificatul Unic de Înregistrare (C.U.I.) eliberat de ONRC (în copie certificată în conformitate cu originalul, 

semnată și ștampilată pe fiecare pagina); 

- Împuternicire legală semnată de către reprezentantul legal, în original. Prin împuternicire se va autoriza 

semnatarul ofertei să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului - Formular 2; 

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 declaratia de interese - Formular 

3 (Persoanele cu funcţie de decizie din partea achizitorului privat/beneficiarului în ceea ce priveşte 

organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Drumasu Ciprian – Presedinte, Drumasu 

Adina – Vicepresedinte, Dumitrescu-Peculea Adelina – Secretar General, Stoica Luiza-Ana-Maria, Popa 

Maricel, Duran Mariana – Consultant extern achizitii publice); 

- Declaraţie privind calitatea de participant la procedură - Formular 4; 

- Declarație privind respectarea obligațiilor privind securitatea și sănătatea în muncă – Formular 5; 

- Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale – Formular 6; 

- Certificat de participare cu oferta independenta - Formular 7; 

- Oferta tehnica - Formular 8; 

- Oferta financiara (Formular 9) + centralizatorul de preturi (Formular 9A). 

- Ofertele, în original, trebuie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de 

reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul în care 

acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.  

- În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective 

trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. 

- Orice ștersătură, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către 

persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. 

- Fiecare set de documente din cadrul celor 3 categorii: documente de calificare, ofertă tehnică şi ofertă 

financiară vor fi numerotate separat crescător, de la prima până la ultima pagină, pe aceasta din urmă fiind 

trecută menţiunea „ULTIMA PAGINĂ”.  

- Oferta va conţine un OPIS al documentelor care se depun. 

- Documentele de calificare, Oferta tehnică şi Oferta financiară se vor introduce în plicuri distincte, marcate 

corespunzător „Documente de calificare” original, „Oferta tehnică” original şi „Oferta financiară” original.  

- În plicul cu documentele de calificare se va introduce o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului 

autorizat ca accepta clauzele contractuale propuse, precum si draftul de contract de prestare servicii, 



                                                                               

                                       
 

stampilat (optional), semnat si datat de reprezentantul legal/imputernicit. 

- Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător. Ofertantul va marca pe plicul 

exterior informaţiile obligatorii solicitate, respectiv: denumirea și adresa ofertantului (pentru a permite 

returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este depusă cu întârziere), numele și 

adresa Achizitorului, titlul proiectului, titlul achiziției, respectiv sintagma: A NU SE DESCHIDE PÂNA LA 

12 aprilie 2021, ora 13.00. 

- Data limită pentru depunerea ofertei: 12.04.2021, ora 12:00 

- Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, achizitorul privat/beneficiarul nu îşi 

asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

- Documentele de participare la procedura se primesc de Achizitor numai dacă sunt intacte, sigilate şi se 

păstrează de aceasta, până la data şi ora deschiderii. 

- Numărul de exemplare: un original  

Pe lângă documentele de calificare solicitate, propunerea tehnică şi cea financiară, se vor prezenta şi 

următoarele documente (in exteriorul ofertei):  

- Scrisoarea de înaintare: Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul 

prevăzut în Formularul 1 – din Formulare. 

Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei:  

- Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată beneficiarului privat până la 

data şi ora depunerii ofertelor.  

- Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, 

adresând pentru aceasta beneficiarului privat o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. 

Beneficiarul privat 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 ofertantului.  

- Oferta depusă la o altă adresă a beneficiarului privat decât cea stabilită sau după expirarea datei limită 

pentru depunere este considerată întârziată şi se returnează nedeschisă.  

Informarea privind rezultatul procedurii de atribuire:  

Imediat dupa finalizarea evaluarii tuturor ofertelor inregistrate, ASOCIATIA PENTRU FORMARE, 

EDUCATIE SI DEZVOLTARE - EUROFED va notifica Ofertantul castigator, ca oferta sa a fost 

acceptata.  

Toti ofertantii vor fi informati cu privire la rezultatul procedurii prin publicarea anutului de 

atribuire/neatribuire pe https://beneficiar.fonduri-eu.ro 

7.5. Clauze contractuale: 

Modalitatea de Plată va depinde de fluxul financiar al proiectului și de respectarea obligațiilor de 

plată a rambursărilor și a cererilor de plată de catre AM POCU/OIR POSDRU SUD-EST, precum 
și de obținerea notei de conformitate a achiziției de către Achizitor. 

- Plata se efectuează, de regulă, în funcție de cash flow, în sistem de rambursare/plată, numai în 

baza facturii emise de către Prestator după prestarea și recepția serviciilor, de regulă, în termen de 
max. 60 de zile de la primire de către Achizitor/Beneficiar a facturii în original. Facturile vor fi 

transmise la sediul Achizitorului și vor conține, în mod obligatoriu, urmatoarele elemente: numele 
și codul SMIS al proiectului, numarul de contract și scadența plății. În funcție de fluxul de 

numerar existent la data facturării, plata se poate realiza și prin utilizarea mecanismului cererilor 
de plată, situație în care termenul va depinde de aprobarea și decontarea cererii de plată. 

- Plata se va face numai pentru cantitățile efectiv prestate și recepționate. În acest sens factura va 

fi însoțită de către Procesul verbal de recepționare a serviciilor. 



                                                                               

                                       
 

- Prestarea serviciilor în termenul convenit, numai după comanda fermă transmisă de către 

Achizitor, prin care va fi transmisă data de desfașurare a acestuia. 

- În situația în care din cauza lipsei de cashflow se va utiliza mecanismul cererilor de plată, 
facturile vor fi achitate în termen de trei zile de la momentul decontării de către finanțator, în 

conformitate cu cadrul normativ în vigoare. 

- În cazul în care situația bugetară generală și executarea Contractului de finanțare 
POCU/464/3/12/127851 împiedică Autoritatea de Management să vireze în contul Achizitorului 

sumele prevăzute ca și rambursări și cereri de plată, părțile sunt de acord ca termenul de plată a 
serviciilor să se prelungească până la data soluționării situației, Prestatorul fiind ținut în 

continuare de executarea întocmai a obligatiilor prevăzute în prezentul contract. În această 
situație, Prestatorul este de acord să renunțe la solicitarea eventualelor pierderi si beneficii 

nerealizate aferente perioadei de grație, Achizitorul nefiind răspunzător pentru plata de penalități. 

- Nu este posibilă acordarea unui avans Prestatorului și nici nu sunt posibile plăți în avans. 

- Prestatorul acceptă ca solicitarea facturii la plată să fie efectuată după obținerea notei de 
conformitate a achiziției de către achizitor, asumându-și corecții dacă este cazul.  

    - Se pot efectua plăți parțiale, cu condiția îndeplinirii tuturor cerințelor de mai sus cu privire la plata 
contractului. 

7.6. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziție 
Pe parcursul întregului proces de achiziție prin procedura competitivă, la adoptarea oricarei decizii, se 
va ține cont de respectarea principiilor menționate în Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 
1284, după cum urmează: 

a) principiul transparenței; 
b) principiul economicității; 
c) principiul eficienței; 
d) principiul eficacității. 

Prin transparență se înțelege aducerea la cunoștința publicului a informațiilor referitoare la procedura 
competitivă, astfel încât operatorii economici care operează pe piață să poată participa la competiție, 
asigurându-se prin aceasta promovarea concurenței. Având în vedere faptul că respectarea acestui 
principiu asigură premisele pentru respectarea celorlalte 3 principii, sunt prevăzute sancțiuni pentru 
nerespectarea cerințelor de publicitate. 
Principiul economicității prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor 
estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzatoare acestor rezultate. 
Principiul eficienței presupune asigurarea unui raport optim între resursele utilizate și rezultatele 
obținute. Principiul eficacității vizează gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru 
fiecare activitate planificată, în sensul obținerii rezultatelor scontate. 
În vederea respectării principiilor economicității, eficienței și eficacității, beneficiarul privat va alege 
oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. 
Participarea la procedură, atribuirea contractului și derularea acestuia trebuie să respecte toate condițiile 
prevăzute în Regulamentul Financiar UE (Regulamentul 966/2012, cu modificările și completările 
ulterioare). 

7.7 ELEMENTE DE IDENTITATE VIZUALĂ ȘI SPECIFICAȚII POCU 
Suporturile de curs vor respecta instrucțiunile privind identitatea vizuală comunicate de către 
AMPOCU. 
Neîndeplinirea acestor obligații va atrage sancțiuni materiale pentru furnizorul de servicii. 

7.8. Alte informatii relevante 

Conform OMFE 1284/2016, în caz de clarificări/modificări, în anunţul publicat pe Site 

https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi se va bifa câmpul care anunţă operatorii economici că s-au 

adus clarificări/modificări la informaţiile iniţiale. În situaţia în care intervin solicitări de clarificare care 

pot duce la modificări/ajustări ale specificaţiilor tehnice, sau ale altor cerinte minime obligatorii, 



                                                                               

                                       
 

beneficiarul privat poate să prelungească termenul de depunere al ofertelor, astfel încât să asigure timpul 

necesar pentru elaborarea acestora, cu respectarea condiţiilor de publicitate.  

In ce priveste evaluarea ofertelor si intocmirea notei justificative de atribuire, conform prevederilor 

Ordinului 1284/2016 ce guverneaza procedura de achizitie, nu este impusa nici o perioada de timp in 

care beneficiarul trebuie sa finalizeze aceasta etapa.   

Beneficiarul va face evaluarea tuturor ofertelor primite, prin raportarea lor la toate cerintele publicate in 

cadrul prezentei documentatii si va alege oferta castigatoare, la final intocmind nota justificativa de 

atribuire.  

Dacă se primeşte o singură ofertă, solicitantul/beneficiarul privat poate să o analizeze şi să procedeze la 

atribuirea contractului de achiziţie dacă oferta respectă toate cerintele publicate in cadrul prezentei 

documentatii.  

Pe parcursul evaluarii ofertelor, beneficiarul are dreptul de a solicita oricarui ofertant si alte documente 

sau informatii suplimentare, cu scopul de a verifica si certifica veridicitatea informatiilor din cadrul 

ofertei depusa. In acest fel, beneficiarul incearca sa se asigurea ca informatiile din cadrul fiecarei oferte 

sunt reale.  

La finalul procedurii, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie cu 

ofertantul castigator, beneficiarul are obligatia, conform prevederilor Ordinului 1284/2016, sa 

completeze anunţul pe pagina web https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi cu informaţii despre 

câştigătorul contractului.  

 *Mijloace de comunicare:  

• Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie transmisă în scris pe 

adresa de e-mail menționata în Cap.I Informatii generale, respectiv office@eurofed.ro sau depuse la 

sediul Achizitorului.  

• Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de 

atribuire.  

• Achizitorul are obligaţia de a transmite răspunsurile până la data limită prevăzută în prezenta 

documentație de atribuire.  

• În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în termenul 

menționat în anunț, solicitarea de clarificare nu va fi luată în considerare.  

• Toate răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi publicate pe https://beneficiar.fonduri-ue.ro  

În conformitate cu OMFE 1284/2016 beneficiarul privat NU trebuie să elaboreze o comunicare 

scrisă privind rezultatul procedurii catre toti cei care au depus oferte, acesta având doar obligația 

de a publica pe pagina web https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi date despre 

câștigătorul contractului în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de 

achiziție.  

 

Căi de atac în cazul în care un operator economic este nemulțumit de modul în care s-a desfășurat 

procedura de achiziție  

 În cazul în care un operator economic este nemulțumit de modul în care s-a desfășurat procedura 

de achiziție acesta are la dispozitie caile de atac conform legislatiei aplicabile in vigoare.  

 

 Cazuri de respingere a ofertelor:  

- Neprezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate  

- Prezentarea documentelor nesemnate/neștampilate/neconforme cu specificațiile prezentate în 

prezenta documentație  

http://www.fonduri-ue.ro/


                                                                               

                                       
 

- Ofertarea de serviciu care nu corespund obiectului achiziției sau care nu respectă cerintele 

tehnice minime solicitate  

- Prezentarea unei oferte incomplete (ofertarea parțială a serviciilor sau lipsa oricarui document 

obligatoriu solicitat prin prezenta documentatie conduce la descalificarea ofertei). Nu se admit 

completari de documente la o oferta dupa termenul limita de depunere.  

- Alte neconformități ale ofertei raportat la prevederile prezentei documentații  

- Depunerea ofertei după data și ora sau la altă adresa decât cele prevazute în prezenta 

documentație  

- Depunerea ofertei folosind alte mijloace decât cele prevazute în prezenta documentație (ofertele 

transmise prin e-mail sau fax nu vor fi acceptate).  

 Anularea procedurii de achizitie  

Anularea procedurii poate fi decisa atunci cand:  

- la data si ora anuntata in anuntul publicat nu se primeste cel putin o oferta  

- au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme  

- nu a fost depusa nici o oferta sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, 

nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare  

- au fost depuse numai oferte a caror valoare depaseste valoarea estimativa mentionata in 

prezenta documentatie si in anuntul de invitatie publicat  

- se constata abateri grave de la prevederile legislative care afecteaza procedura de atribuire 

sau este imposibila incheierea contractului  

- in cazul in care, dupa finalizarea procesului de evaluare nu a fost stabilit un castigator, 

procedura se anuleaza si se reia cu respectarea tuturor pasilor procedurali  

- sunt constatate anumite vicii de procedura care ar putea afecta derularea si atribuirea 

contractului, si ar putea conduce la aplicarea de corectii financiare ulterioare, de catre AM POCU 

/ OIR POSDRU SUD-EST, la proiectul implementat de ASOCIATIA PENTRU FORMARE, 

EDUCATIE SI DEZVOLTARE - EUROFED, in calitate de partener, pentru care se face achizitia 

in cauza. 

ASOCIATIA PENTRU FORMARE, EDUCATIE SI DEZVOLTARE - EUROFED isi rezerva 

dreptul de a accepta sau respinge orice oferta si/sau sa anuleze intreaga procedura de atribuire si isi 

rezerva dreptul de a lansa un nou Anunt de participare.  

In cazul in care procedura se anuleaza, se va publica in cadrul anuntului de pe Site-ul 

https://beneficiar.fonduri-ue.ro – anunturi motivul anularii si se va inchide anuntul prin neatribuire. 

Daca plicul exterior in care se afla oferta nu a fost deschis, atunci oferta va fi returnata nedeschisa 

ofertantului.  

 

Participarea la această procedură de achiziție este deschisă tuturor operatorilor economici 

interesați, persoane juridice, indiferent de formă.  

În depunerea ofertelor pentru acest contract, ofertanții sunt obligați să respecte toate 

instrucțiunile, formularele, specificațiile tehnice și prevederile contractuale prevăzute în documentația 

de atribuire.   

Depunerea unei oferte care nu conține toate informațiile și documentele solicitate în termenul 

specificat, va duce la respingerea ofertei.  

Prin depunerea ofertei, ofertantul acceptă în totalitate și fără rezerve condițiile contractuale și 

termenii care guvernează acest contract.  

Legalitatea si autenticitatea documentelor prezentate de Ofertanti sunt prezumate. 



                                                                               

                                       
 

Ofertantul este singurul responsabil de legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate, 

in original sau in copie. Analiza documentelor prezentate de Ofertanti, de catre beneficiar, nu angajeaza 

responsabilitatea sau obligatia beneficiarului de a accepta documentele ca autentice si legale si nu 

exonereaza resposabilitatea singulara a Ofertantului in acest domeniu.  

8. Modul de prezentare a propunerii financiare: 

Propunerea financiară va fi elaborată ținând cont de următoarele cerințe:  

1. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile 

solicitate cu privire la preț precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul 

contractului de achiziție.  

2. Oferta financiară va fi detaliată pentru fiecare serviciu în parte. Orice oferta a carei valoare va depasi 

valoarea totala estimata mentionata, va fi respinsa. Valoarea estimată este menționată la punctele 4.2 

si 4.3.  

3. Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de 

valabilitate, precum și în perioada derulării contractului.  

4. Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei, cu menţiune separată privind TVA. Ofertele vor fi 

comparate ținând cont de cursul de schimb mentionat in cadrul prezentei documentatii la punctele 4.2 si 

4.3. Moneda contractului va fi cea agreată de părți, cu respectarea informatiilor din propunerea 

financiara - formularul 4  

9. Elaborarea notei justificative de atribuire   

In conformitate cu prevederile OMFE nr. 1284/2016 Sectiunea a 4-a Derularea procedurii competitive, 

punctul 4.2 Analiza ofertelor si elaborarea notei justificative de atribuire, se vor compara ofertele 

primite prin raportarea lor la toate cerintele publicate si se va alege drept castigatoare oferta care 

indeplineste toate cerintele tehnice minime obligatorii, contine toate documentele minime obligatorii 

prevazute in cadrul documentatiei si are pretul cel mai scazut si nu depaseste valoarea estimata a 

contractului de achizitie asa cum a fost mentionat in cadrul prezentei documentatii.  

In cadrul notei justificative vor fi mentionate, daca va fi cazul, si ofertele respinse si motivul respingerii 

acestora.  

In acelasi document, vor fi prezentate toate detaliile importante, din cadrul fiecarei oferte depuse, ce au 

ca scop determinarea conformitatii sau neconformitatii fiecarei oferte evaluata. 

 



                                                                               

                                       
 

SPECIFICATII TEHNICE 

LISTA SERVICIILOR NECESARE SI CORELATE PENTRU REALIZAREA SUBACTIVITATII A4.1 

SI A REZULTATELOR ACESTEIA, care fac parte din cadrul contractului de servicii – “hrana 

participanti cursuri calificare de nivel 2 organizate de Partenerul 2 in cadrul proiectului 

POCU/464/3/12/127851”, sunt urmatoarele: 

 

Hrana participanti cursuri calificare de nivel 2: 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE 

SERVICIU 
UM 

Cantitatea 

totala 
Descriere 

0 1 2 3 4 

1 

Hrana 

participanti 

cursuri 

calificare de 

nivel 2 

Portii 3780 

Asigurarea hranei pentru participantii la cursurile de 

calificare de nivel 2 (3 grupe) organizate de Asociatia 

EUROFED in cadrul A4.1,  formate din: masa de pranz (felul 

1+felul 2+desert). Se vor achiziționa 3780 porții pentru toti cei 

84 participanti la cursurile de calificare de nivel 2 de care este 

responsabila Asociatia EUROFED in cadrul proiectului, pe o 

perioada de 45 zile. 

 



                                                                               

                                       

 


