Anexa 6.2.2 – Invitație de participare (CO-S)
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” Buzău
Titlul subproiectului: ,,aI o CARiEră” (I CARE!)
Acord de grant nr. SGL/R I/81/27.06.2017
Buzău, 282/04.10.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de servicii, altele decât consultanță și instruire
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
1.

Beneficiarul LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE FILIPESCU” BUZĂU a primit un
grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu
Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee derulate în cadrul Proiectului
privind învățământul secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri
pentru achiziția serviciilor, altele decât consultanța, pentru care a fost emisă prezenta
Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de
preţ pentru următoarele servicii:
 Transport- 1 bucată
 Gustare rece tip Catering- 50 porții

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 precizați și va fi trimisă la:
Adresa: Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” Buzău
Telefon/Fax: 0238 723 727
E-mail: dimitriefilipescu@yahoo.com
Persoană de contact: DINU DANIELA LUDMILA

4.

Se acceptă oferte în original, prin e-mail sau fax. În cazul ofertei transmise prin email/fax,
vă rugăm să ne transmiteți ulterior, în termen de 7 zile, oferta în original.

5.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3
este: 04.11.2019, ora 18.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi
respinsă.

6.

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

7.

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

8.

Calificarea ofertantului: Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de
Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din
care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

9.

Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care
îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va
acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai
mic preţ total evaluat, fără TVA.

10.

Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi
dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.
Responsabil de achiziţie
STĂNCULEANU LUCICA

Anexa
Termeni şi Condiţii de Prestare*1
Achiziția de Tansport și masă

Proiect: ,,aI o CARiEră” (I CARE!)
Beneficiar: Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” Buzău
Ofertant: ____________________
1.
Nr.
crt.
(1)

Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

Denumirea serviciilor

Cant.

(2)

(3)

Pret
unitar
(4)

Valoare
totala
fără
TVA

TVA
(6=5* %TVA)

(7=5+6)

(5=3*4)

1
2

Transport
Masă tip gustare rece

Valoare
totala cu
TVA

1
50

TOTAL
2.

Preţ fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata
executării contractului.

3.

Calendar de realizare a serviciilor: Serviciile prevăzute se realizează în cel mult 1
săptămână de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, conform următorului
program: [a se completa de către Ofertant]

Nr.
crt.
1.
2

Denumirea serviciilor

Cant.

Termene de realizare

Transport
Masă tip gustare rece

1
50

14.11.2019
14.11.2019

1.

Plata facturii 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:

A. Specificatii tehnice solicitate

B. Specificatii tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]

Denumire serviciu:
SERVICII DE TRANSPORT
EXCURSIE TEMATICĂ
Servicii de transport elevi vizita de studiu la
București
1

Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește
prestarea serviciilor (Pct. 3 – perioada de realizare a serviciilor, pct. 5A – Specificații Tehnice solicitate).
Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.5B - şi îl returnează, semnat, Beneficiarului,
dacă acceptă condițiile de realizare a serviciilor cerute de Beneficiar.

Nr. Persoane: 50 elevi + 3 profesori
Ruta: Buzău-București –Buzău-2 curse;
Distanța dus-întors-oraș, Buzău-București:
TRASEE:
- Vizitarea Universității Politehnica din
București, muzee și obiective
științifice/culturale;
Detalii specifice şi standarde tehnice minim
acceptate de către Beneficiar
Nr. locuri: minim 55 de locuri
Specificații tehnice:
- aer condiționat
- centuri de sigurațî pentru fiecare
persoană
- inspecție tehnică periodică valabilă
- licența transport persoane
Parametri de Funcţionare minim acceptaţi
de către Beneficiar
- Certificat de înmatriculare
- Certificatul de Înregistrare sau Certificatul
Constatator eliberat de Oficiul Național al
Registrului Comerțului
- Asigurare de răspundere a transportatorului
față de călătorii transportați în caz de accident
- Șofer cu experiență de minim 5 (ani)
Serviciul să nu depășească suma de 2000
lei
A. Specificatii tehnice solicitate
Denumire produs: Gustare rece –
Sandviș 50 pachete
Sandviș format din
- chifla 80 grame cu șnițel din piept pui, 80
grame/ piept pui fript sau 80 grame/ mușchi
file 30 grame, brânza topită/cașcaval 30
grame, proteină de origine vegetală.
- apă plată ½ l
Detalii specifice şi standarde tehnice minim
acceptate de către Beneficiar
- Prestatorul va asigura transportul astfel încat
sa fie asigurată respectarea normelor de igiena
si sanatate;
- Toate pachetele transportate, vor fi protejate
împotriva oricaror contaminari probabile ceva
face alimentele improprii consumului uman,
periclitarii sanatatii sau contaminarii în asa
mod încat nu se vor putea consuma în acea
stare. Se vor introduce masuri adecvate astfel
încât eventualele epidemii sa poata fi
controlate si evitate;
- Toate portiile vor fi împachetate individual;
- Predarea hranei se va face la sediu

B. Specificatii tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]

Liceului Tehnologic “Dimitrie Filipescu”,
str. D.Filipescu, Nr.6, Buzău.
Parametri de Funcţionare minim acceptaţi
de către Beneficiar
Serviciul să nu depășească suma de 1000
lei

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:

