Nr.inreg.262/14/03.2012
Stimata Doamna, Stimat Domn,
1. Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografie – UNATC doreste să folosească o parte din
fondurile alocate din Fonduri Structurale în cadrul proiectului „Competente in comunicare – perfomanta in
educatie” pentru achizitia de servicii de catering.
Serviciile se vor desfăşura in perioada 23-27 martie 2012
Codul CPV aferent acestei achiziţii este: 55110000-4 Servicii de cazare la hotel
2. În cele ce urmează sunteţi invitaţi să depuneţi oferta Dumneavoastră de preţ pentru prestarea serviciilor
menţionate mai sus.
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: achiziţie directă.
Legislaţia aplicabilă:
- ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 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.
- HOTĂRÂREA nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
34/2006
- LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.
34/2006
4. Oferta trebuie exprimată ca preţ unitar, în LEI cu valoarea TVA exprimată separat şi va include toate costurile
aferente prestării serviciilor descrise. Ofertele vor fi evaluate pentru toate poziţiile luate împreună, iar contractul
va fi acordat firmei care oferă cel mai mic preţ total evaluat pentru toate poziţiile. Ofertanţii pot depune o singură
ofertă.
5. Se acceptă oferte prin poştă, curier, e-mail sau fax, urmând a prezenta oferta în original la sediul UNATC pana
la data limita de deschidere a ofertelor, respectiv 19 martie 2012.
6. Oferta Dumneavoastră trebuie să respecte formatul de mai jos şi va fi adresată şi trimisă la:
Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografie Competente in comunicare – perfomanta in
educatie
În atenţia: Anca Mustata – Expert Achiziţii
Adresa: Str. Matei Voievod nr. 75-77, sector 2, Bucureşti, România
Tel. 021/252.74.57
Fax: 021/252.58.81
Detaliere:
Serviciu

Nr. pers.

Nr zile

Cazare în camere single (nopți)

5

5

Cazare în camere double (nopți)

30

5

Cost unitar/ zi/
buc.

Total lei

Total

7. Se va lua în considerare oferta pentru toate elementele solicitate. Ofertele adecvate din punct de vedere al
specificaţiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care oferă cel mai
mic preţ evaluat şi care îndeplineşte standardele obligatorii în ceea ce priveşte capacităţile tehnice şi financiare.

Cerintele minime prezentate in Cererea de Oferta, trebuiesc îndeplinite in totalitate de către ofertant în vederea
calificării ofertei sale. Ofertele incomplete sunt considerate neconforme.
8. Oferta trebuie să fie valabilă timp de minim 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor si va fi insotita de
o copie „conform cu originalul” al Certificatului de Inregistrare Fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului..
9. Data limită pentru depunerea ofertelor la adresa menţionată la aliniatul 5 este 19 martie 2012, ora 10.00 A.M.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: cu 2 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
10. Ofertanții vor depune odată cu formularul de oferta (Formular 5) și declarațiile anexate la Cererea de Oferta:
Formularele 1– Declaratie privind Eligibilitatea, Formularul 2 - DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile
prevazute la art. 181, Formular 3 – Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă, Formular 4 –
Declaratie privind sanatatea si protectia muncii.
11. Contractul/Comanda se va încheia până la data de 21 martie 2012. Valoarea maximă a serviciilor incluse în
contract nu va putea depăşi 31.050 lei fara TVA, respectiv 7.137,93 euro fara TVA (curs 4,35). Plata se va
efectua dupa finalizarea serviciilor cu ordin de plată, în baza facturii emise de Prestator si a Procesului Verbal de
Receptie.
12. Toate documentele ofertei vor fi completate, ștampilate și semnate de reprezentantul legal.

Anca Mustata
Expert Achiziţii

FORMULARUL 1
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul,
reprezentant
imputernicit
al
______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)declar pe propria raspundere, sub sanctiunea
excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia
prevazuta la art. 180 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,
cu modificarile si completarile ulteriore, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare
definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru
coruptie, frauda si/ sau spalare de bani.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
Achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente
doveditoare de care dispun.

Data completarii

_________________

Operator economic,

_________________

(nume prenume)
(semnatura autorizata)

FORMULAR 2
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181
Subsemnatul(a).................................................. [denumirea, numele operatorului economic], in
calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ........................ [ se mentioneaza procedura] pentru
atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect...........................................................................
[denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV], la data de .............. [zi/luna/an], organizata de
................................................ [denumirea achizitorului], declar pe proprie raspundere ca:
a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar
sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii.
De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a);
c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata.................
d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru
o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie
profesionala.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
Achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente
doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Operator economic,
_________________
(nume prenume)
(semnatura autorizata)

FORMULAR 3
CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .................,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ..........., în calitate de
autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de ................., certific/certificăm prin prezenta că informaţiile
conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele
declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de
participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât
ofertan-tul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de
achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista
con-sultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură
sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul
respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de
momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul
certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant, Data
........................
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături, stampila)

FORMULAR 4
Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND SANATATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant al ………………………..
(denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul
îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie
a muncii, care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor
obligaţii.

Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]

Operator economic,
.........................................
(nume prenume)
(semnatura autorizata)

CAIET DE SARCINI
1. Cazare:
Cerinţe obligatorii: hotel de 3 stele (***), in plafon maxim de 300 lei/noapte/fara TVA pentru camera single si
320 lei/noapte/fara TVA pentru camera dubla, cu capacitate de cazare aferentă numărului de participanţii
pentru fiecare tip de activitate. Locatiile vor fi asigurate in Bucuresti la o distanta de maxim 2 kilometri fata de
sediul UNATC. Participantii vor fi cazati in camere single, cu micul dejun inclus in tariful camerei.
Toate costurile suplimentare determinate de servicii comandate la hoteluri de către participanţi (mini-bar,
room-service, servicii de spălătorie, convorbiri telefonice, etc) vor fi achitate de către participanţi înainte de
plecare.
Operatorul economic va prezenta în oferta tehnică cel putin următoarele elemente:
-

Politica de anulare a rezervărilor hoteliere pe care o propune operatorul economic;
Motivaţia de natură organizatorică ce a stat la baza alegerii hotelurilor respective;

