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SECTIUNEA I 
 

 
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  

 
 
 
ANUNT: 
 
Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile generale și particulare 
care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire, indiferent 
care sunt condițiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertanții au obligația de a analiza 
cu atenție Documentația de Atribuire și să pregătească oferta conform tuturor 
instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale și specificațiilor tehnice conținute în 
această Documentație. Eșecul de a depune o ofertă care să conțină toate informațiile cerute 
în termenul prevăzut va duce la respingerea ofertei. Nu se va ține cont de nici o exprimare a 
unei rezerve în oferta cu privire la Documentația de Atribuire. Orice exprimare a unei astfel 
de rezerve poate duce la respingerea imediata a ofertei, fără a se efectua evaluarea acesteia. 
Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea și depunerea ofertei nu va fi 
rambursat. 
Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de 
rezultatul procedurii. 
 

 
Achizitor: FUNDATIA „THE DOOR” ROMANIA – HUMANITARIAN AID 

PROJECTS 
Titlul proiectului 
POS DRU 

O ŞANSĂ EUROPEANĂ PENTRU COPIII ROMÂNI 

Nr. Contractului 
de finantare 

POSDRU/91/2.2./S/61153 

Calitatea 
achizitorului in 
cadrul proiectului 

 
PARTENER 

Denumirea 
contractului de 
achizitie 

PRESTARE SERVICII TABERE PENTRU COPII – CPV 
55243000-5 
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1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ACHIZITORUL  
 
1.1 ACHIZITORUL 
Denumire: FUNDATIA „THE DOOR” ROMANIA – HUMANITARIAN AID 
PROJECTS – partener 
Adresă: Str. Pădurea Chitilei nr.1, jud.Ilfov 
Localitate:  
Mogoșoaia 

Cod poştal:  
077135 

Ţara:  
ROMÂNIA 

CIF  
6357925 

Cont IBAN 
RO09BRDE445SV32974154450 

Banca 
BRD GSG, Agenţia Buftea 

Persoana de contact: 
Bibicu Mihail George 

Telefon: 
0751.792.529 

E-mail: 
achizitii@thedoor.ro 
Adresa de internet:  
http://www.europa.thedoor.ro/ 
Sursele de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit:  Contractul 
POSDRU/91/2.2/S/61153, „O şansă europeană pentru copiii români”, este cofinantat din 
Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013, Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, 
Domeniul major de intervenţie 2.2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii 
 

 
1.2   a) CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 
 DATA ORA LOCATIA 
Data de publicare a anunţului pe 
internet  03.08.2013 Nu este 

cazul 
http://www.europa. 
thedoor.ro/achizitii/ 

Termen limită de depunere a 
ofertelor 12.08.2013 Ora 

10:00 Punct de lucru achizitor 

Data şedinţei de deschidere a 
ofertelor 12.08.2013 Ora 

12:00 Punct de lucru achizitor 

Data finalizării evaluării ofertelor 12.08.2013 -------- Punct de lucru achizitor 
Informarea ofertanţilor cu privire la 
rezultatul procedurii de atribuire 12.08.2013 -------- - 

Semnarea contractului de prestare3) 13.08.2013 -------- Punct de lucru achizitor 
 

1) Ora locală a Achizitorului 
2) Solicitările de clarificare se transmit înainte de data şi ora specificate în tabel pe e-

mail la adresa persoanei de contact menţionată din partea Achizitorului. 
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Solicitările de clarificări se vor înainta urmând modelul din formularul nr.4 – Solicitare 
de clarificari. Toate clarificările aferente proiectului vor fi postate la adresa de internet 
http://www.europa.thedoor.ro/, sectiunea Achizitii. 

Se interzice oricărui operator economic să stabilească întâlniri individuale cu 
Achizitorul în scopul de a obţine avantaje în legătură cu acest contract pe perioada procedurii 
de atribuire. 

3) Dată estimativă a incheierii contractului  
 

 
b) ADRESA UNDE SE PRIMESC OFERTELE:   
Fundatia ”The Door” Romania 
Adresa sediu: Str. Pădurea Chitilei, nr. 1,  com. Mogoșoaia, jud. Ilfov 
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită in 

documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decat cea indicată mai sus nu va fi evaluată 
de Achizitor, acestea fiind păstrate la sediul Achizitorului, nedeschise. 

 
 
c) MODALITATI DE CONTESTARE A DECIZIEI ACHIZITORULUI DE 

ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE ŞI DE SOLUŢIONARE A 
CONTESTAŢIEI  

Decizia poate fi contestată printr-o contestaţie depusă în scris la sediul achizitorului 
până cel târziu în data de 13.08.2013. Contestaţia va fi analizată de o comisie de soluţionare a 
contestaţiilor numită prin decizie a reprezentantului legal al beneficiarului. 
 
 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI  
2.1 Descriere 
2.1.1 Denumire contract: „Achizitie servicii tabere pentru copii” 
2.1.2 Descrierea produselor / serviciilor /lucrarilor ce vor fi achizitionate 
„Servicii tabere pentru copii” pentru organizarea ultimei tabere in cadrul proiectului „O 
şansă europeană pentru copii români”. 
 
Nr.
ctr. 

Descrierea 
produsului 

 Cantitate 
produse 

Preţul 
estimat 
unitar 

TOTAL 

 
1 

SERVICII 
TABERE 
PENTRU 
COPII  

Fundatia „The 
Door” Romania – 
Humanitarian Aid 
Projects 

3 serii a 30+2 

 
 

46.000 
lei 

 
 

46.000 lei 

 Total lei, fără TVA  46.000 lei 
 Total euro, fără TVA (1 euro = 4,4513 lei) 10.334 euro 
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2.1.3 Denumire contract şi locaţia lucrarii, locul de livrare sau prestare:  
 
(a) Lucrări                     □    (b) Produse           □    (c) Servicii    ■               

Execuţie                        □           
Proiectare şi execuţie     
□ 
Realizare prin orice 
mijloace     
corespunzătoare 
cerinţelor specificate de 
achizitor   □              

Cumpărare           □ 
Leasing                 □         
Închiriere              □  
Cumpărare în rate  □ 
 
 
 
 
 

Categoria serviciului     
2A □ 
2B ■ 
 
SERVICII TABERE COPII – CPV 
55243000-5 
 

 Adresa achizitorului: 
Fundatia ”The Door” Romania, Str. 
Pădurea Chitilei, nr. 1,  com. 
Mogoșoaia, jud. Ilfov, Romania 
 

2. 1. 4 Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică:    ■                    
Încheierea unui acord cadru:    □ 

2.1.5. Durata contractului de achiziţie publică:  
De la data semnarii contractului pana la data de 31.08.2013. 
2.1.6. Divizare pe loturi  
  Da □      Nu ■ 

 
 
 
3. PROCEDURA 
 
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Procedura de 
atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, 
obiectivul "Convergenţă"  aprobata prin ordinul Ministerului Afacerilor Europene 
nr.1050/29.10.2012, publicata în Monitorul Oficial, partea I, nr.776 din 16.11.2012, coroborata 
cu Contractul de finanţare cu numărul de identificare POSDRU /96/6.2/S/61237, precum şi cu 
celelalte dispoziţii în vigoare 
Legislatia aplicabila 
Atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează în conformitate cu prevederile 
următoarelor acte normative: 
1. Procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente 
structurale, obiectivul "Convergenţă" publicata de către Ministerul Afacerilor Europene în 
Monitorul Oficial, partea I, nr.776 din 16.11.2012 

5 

 



 
                 

 

 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, art.13, lit. a; 
3.  Hotărârea Guvernului  nr.  925/2006 pentru aprobarea  normelor  de aplicare  a  Ordonanţei  
de  urgenţă a  Guvernului  nr.  34/2006   privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006,  cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 2 (2); 
Hotararea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a 
instrumentelor structurale; 
4. Ordonanta Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor 
comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator; 
5. Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a prevederilor generale privind 
Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999; 
6. Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind 
Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si 
2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste procedurile de 
achizitii publice, in ceea ce priveste revizuirea CPV; 
7. Comunicarea Comisiei 2006/C 179/02 privind interpretarea reglementarilor comunitare in 
cazul contractelor care nu intra sub incidenta, totala sau partiala, a Directivelor privind 
achizitiile publice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C179/2 din 1.08.2006; 
8. Prevederile contractului de finantare a proiectului. 
 
4. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL 
APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE: 
 
Pretul cel mai scazut                                  ■ 
 
 
5.CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE   
 
5.1. Cerinţele minime de calificare 

Atenţie: 
- ofertanţii trebuie să furnizeze informaţiile cerute folosind Formularele şi 

Modelele din Documentatia de atribuire şi să ataşeze documentele relevante; 
- fiecare document va fi semnat si stampilat de reprezentantul legal al firmei. In 

cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta 
împuternicirea în acest sens;  

- documentele emise în alta limbă decât româna trebuie să fie însoţite de 
traducerea autorizată în limba română;  

- nu se folosesc nume şi semnături prescurtate;  
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- documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul 
unei asocieri/ consorţiu.  

- toate documentele solicitate trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor.  
 
5.2.Situaţia personală a candidatului / ofertantului: 

5.2.1. Declaraţie privind neîncadrarea 
în prevederile art. 181 (OUG 34/2006) 
        Solicitat: ■                     
Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: prezentare Formular 2 
 
Nota: Achizitorul are obligatia sa elimine din 
procedura de atribuire ofertantul care se 
regaseste intruna din situatiile mentionate in 
cadrul Declaratiei  
 

5.2.2. Declaraţie privind eligibilitatea 
– art. 180 (OUG34/2006) 
        Solicitat: ■                      
Nesolicitat □ 

Cerinţă obligatorie: prezentare Formular 3 
 
Nota: Achizitorul are obligatia sa elimine din 
procedura de atribuire ofertantul care se 
regaseste intruna din situatiile mentionate in 
cadrul Declaratiei de Eligibilitate  

5.2.3. Declaraţia privind calitatea de 
participant la procedură si respectare 
a procedurii de achizitie 
        Solicitat: ■                      
Nesolicitat □ 

Cerinţă obligatorie: prezentare Formular 4 

5.2.4. Declaratie privind evitarea 
conflictului de interese 
        Solicitat: ■                      
Nesolicitat □ 

Cerinţă obligatorie: prezentare Formular 5 
Nota: Achizitorul are obligatia sa elimine din 
procedura de atribuire ofertantul care se 
regaseste intruna din situatiile mentionate in 
cadrul Declaratiei 

 
5.3. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: 

Persoane juridice/fizice române/straine 
Solicitat ■                          Nesolicitat □ 

- Certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comertului sau, dupa caz, orice 
alte documente edificatoare care dovedesc o 
forma de inregistrare / functionare din punct 
de vedere profesional (i.e. Registrul 
Asociatiilor si Fundatiilor) in Romania sau 
in strainatate, din care sa reiasa ca ofertantul 
are ca obiect de activitate categoria de 
servicii care face obiectul procedurii de 
achizitie publica si ca nu sunt inscrise 
mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 
85/2006 privind procedura insolventei, sau 
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ca societatea se afla in incapacitate de plata – 
certificatul va fi prezentat in original, copie 
legalizata sau copie simpla-semnata si 
stampilata de catre reprezentantul legal, cu 
mentiunea „Conform cu originalul”, si va fi 
emis cu cel mult 30 de zile inainte de 
depunerea ofertei. 

 
- Certificat unic de inregistrare (CUI)  

emis de Oficiul National al Registrului 
Comertului – in copie, semnat si stampilat 
de catre reprezentantul legal, cu mentiunea 
„Conform cu originalul”, sau alt document 
echivalent emis de statul in care ofertantul 
este rezident. 

 
- Certificat fiscal eliberat de Administratia 

financiara teritoriala la care este arondat 
sediul persoanei fizice sau juridice din care 
sa reiasa ca ofertantul nu inregistreaza 
datorii la bugetul se stat – in original copie 
legalizata sau copie simpla-semnata si 
stampilata de catre reprezentantul legal, cu 
mentiunea „Conform cu originalul” 

 
- Certificat de atestare fiscala privind plata 

taxelor si impozitelor locale din care sa 
reiasa ca ca ofertantul nu inregistreaza 
datorii la bugetul se stat – in original copie 
legalizata sau copie simpla-semnata si 
stampilata de catre reprezentantul legal, cu 
mentiunea „Conform cu originalul” 

 
- Clasificarea unităţii în care va avea loc 

cazarea, din punct de vedere al legislaţiei 
şi standardelor naţionale (sunt acceptate 
unităţi de cazare aşa cum sunt cuprinse în 
Hotărârea Guvernului nr. 709/2009 
privind clasificarea structurilor de 
primire turistice) – copie conform cu 
originalul 
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- Autorizatia de functionare valabila - copie 
conform cu originalul 

 
- Licenta de transport persoane (in 

termenul de valabilitate si pe numele 
solicitantului),  eliberată de Autoritatea 
Rutieră Română (ARR) -  copie conform 
cu originalul 

 
- In cazul in care ofertantul nu detine spatiu de 

cazare/masa/transport propriu, se va prezenta 
contract de închiriere/colaborare/ asociere 
pentru spaţiul de cazare, masă, transport 
– copie conform cu originalul 

 
Pentru persoane fizice / juridice straine - 
Documente edificatoare care să dovedească o 
formă de înregistrare  că  persoana juridică / 
fizică şi, după caz, de  atestare ori apartenenţa 
din punct de vedere profesional , în conformitate 
cu prevederile legale din ţară în care ofertantul 
este stabilit  (original şi copie tradusa  în limba 
română) 
 

6. PREZENTAREA OFERTEI 

6.1. Limba de redactare a ofertei Limba romană 
6.2. Moneda în care este 
exprimat preţul contractului 

Lei 

6.3. Perioada minimă de 
valabilitate a ofertei 

30 zile- Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică 
decât aceasta va fi respinsă 

6.4. Modul de prezentare a 
ofertei tehnice  

Prin propunerea tehnica depusa, ofertantul are obligatia 
de a face dovada conformitatii serviciilor sau produselor 
care urmeaza a fi livrate cu specificatiile tehnice 
prevazute in documentatia de atribuire. 

6.5. Modul de prezentare a 
propunerii financiare 
 

Propunerea financiară va fi exprimată în lei şi va fi 
însoţită de formularul de ofertă (Formularul 6a) si 
Centralizatorul de preturi (Formularul 6b).  
Prezentarea propunerii financiare se va face în 
conformitate cu specificatiile tehnice din documentatia 
de atribuire referitoare la întocmirea ofertei. 
Propunerea financiara va fi calculata în LEI, si va 
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avea inclus toate taxele aferente. 
Propunerea financiara trebuie sa fie ferma si 
conforma cu Caietul de sarcini. 
Platile se vor face în lei conform prevederilor legale 
în vigoare, la cursul valabil BNR din ziua facturarii. 
Nici o plata nu va fi facuta pentru articolele pentru 
care nu s-a pus pret unitar. Aceste articole vor fi 
acoperite de valoarea totala a ofertei financiare, 
livrarea acestora fiind obligatorie. 

6.6. Posibilitatea retragerii sau 
modificarii ofertei 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si 
retrage oferta numai înainte de data limita stabilita 
pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare 
scrisa în acest sens.  
Achizitorul nu este raspunzator în cazul in care 
ofertantul depune noua oferta, modificata, insa aceasta 
ajunge la achizitor dupa data si ora limita, stabilita în 
documentatia de atribuire. O astfel de oferta va fi 
considerata ca intarziata si prin urmare respinsa, urmand 
a se pastra la sediul achizitorului nedeschisa. 
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si 
modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite 
pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea descalificarii 
acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului 
de achizitie. 
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad 
în sarcina ofertantului. 
Oferta depusa la o alta adresa a achizitorului decât cea 
stabilita, sau dupa expirarea datei limita pentru depunere 
este considerata întârziata si prin urmare respinsa, si se 
pastreaza la sediul achizitorului nedeschisa. 

6.7. Modalitati de contestare a 
deciziei achizitorului de atribuire 
a contractului de achizitie si de 
solutionare a contestatiei 

Decizia de atribuire a contractului de achiziţie va putea 
fi contestată în termen de 24 de ore de la data primirii 
acesteia în scris. Contestaţia va fi adresată Achizitorului 
şi va fi soluţionată în termen de maximum 24 de ore de 
la data primirii.  
Contestatia depusa peste acest termen va fi respinsa ca 
tardiva. Contestatia depusa inainte de comunicarea 
deciziei de atribuire a contractului de achizitie publica 
va fi respinsa ca prematura.  
Contestatia trebuie insotita de toate inscrisurile pe care 
se intemeiaza. Contestatiile neinsotite de documente 
suport vor fi respinse ca neintemeiate. 
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Contestatia depusa la Achizitor se solutioneaza de catre 
o comisie desemnata in acest sens de catre 
reprezentantul legal al Achizitorului. 
Sedinta de solutionarea a contestatiei nu este publica. 
Comisia de solutionare a contestatiei va putea respinge 
contestatia ca neintemeiata, nefondata, tardiva, 
prematura ori o va putea admite, caz in care  procedura 
de achizitie se va anula urmand a fi reluata. 
În cazul în care Ofertantul este nemulţumit de soluţia 
dată contestaţiei sale, poate formula acţiune la instanta 
de judecata competenta din orasul Buftea în termen de 3 
zile de la primirea soluţiei, cu obligaţia notificării 
Achizitorului, în interiorul aceluiaşi termen.. 

6.11 Costul asociat elaborarii si 
prezentarii ofertei 

Ofertantul va suporta toate costurile asociate 
elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si 
documentelor care o însotesc, iar Achizitorul nu va fi 
responsabil sau raspunzator pentru costurile 
respective 

 
6. Atribuirea contractului: 

6.1 Ajustarea  preţului contractului  
          DA □                   NU  ■ 

Preţul contractului nu se ajusteaza. 
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SECTIUNEA II 
CAIET DE SARCINI 

 
*NOTA: Prevederile prezentului caiet de sarcini reprezinta conditii contractuale 
minimale si devin anexă la contractul de achizitie ce urmează a fi încheiat 
 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către 
ofertant propunerea tehnică. 
 Prezentul caiet de sarcini contine specificatii tehnice pentru achizitia de servicii de 
transport rutier specializat de pasageri  ce fac obiectul achizitiei publice prin procedura de 
cercetare a pietei studiu al pietei in scopul incheierii unui contract de servicii in vederea 
indeplinirii obiectivelor proiectului „O şansă europeană pentru copiii români” 

 
SPECIFICATII TEHNICE 

 
SERVICII TABERE COPII 

COD C.P.V – 55243000-5 
 

Fundatia „The Door” Romania – Humanitarian Aid Projects dorește 
achiziționarea de servicii tabere de copii ce vor cuprinde urmatoarele: 
 
Condiții generale minime 
 

• Vor fi cazate 96 de persoane (90 de copii si 6 insotitori adulti) in 3 serii a cate 32 de 
persoane (30 de copii si 2 insotitori adulti).  

• Perioada de cazare e urmatoarea: 
- Seria 1: 14.08.2013 - 18.08.2013; 
- Seria 2: 18.08.2013 - 22.08.2013; 
- Seria 3: 22.08.2013 - 26.08.2013; 

• Pentru fiecare serie, cazarea va fi asigurata pentru 4 nopti. Sosirea la unitatea 
hoteliera va fi in intervalul orar 12:00 -14:00, iar plecarea va fi in intervalul orar 
14:00 – 16:00. 

• Cazarea va fi asigurată după cum urmează: 
o în camere cu unul sau două paturi pentru insotitorii adulti; 
o în camere cu cinci pana la zece paturi pentru copii. 

• Camerele trebuiesc sa fie dotate cu grupuri sanitare complete (minim wc, chiuveta 
si dus, cu apa curenta rece si calda) si incalzire in caz de nevoie. 

•  Unitatea de cazare trebuie sa nu fie la o distanta mai mare de 150 de km de 
municipiul Bucuresti, sa se afle intr-o zona muntoasa la o altitudine de peste 1200 
de metri si in proximitatea unei paduri (pe perioada sederii participantii vor 
desfasura activitati de orientare turistica si ecologie). 

• Unitatea de cazare trebuie sa detina si sa puna la dispozitie: 
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- un spatiu pazit pentru amplasarea unor trambuline si saltele pentru activitati 
sportive cu suprafata de 200 mp 

- un spatiu pentru activitati de tir cu arcul cu lungime de 100 m si latime de 10m 
- un spatiu de 100 m cu diferenta de nivel cuprinsa intre 10 si 20 m flancat de brazi 

(copaci) maturi, care sa permita amplasarea corzilor pentru tiroliana. 
• Unitatea de cazare trebuie să asigure masa (alimentatia) participantilor dupa cum 

urmeaza: 
- In ziua sosirii – pranz si cina; 
- In ziua 2, 3 si 4 – mic dejun, pranz si cina; 
- In ziua plecarii – mic dejun si pranz. 

Felurile de mâncare: 
• Micul dejun (va conține cel putin orice combinație din lapte/ceai, 

miere/gem, unt, salam/parizer/mușchi file, brânză/cașcaval/brânză topită, 
ouă, crenvursti și pâine); 

• Prânzul – compus din felul I, felul II și desert (va conține minim 
ciorbă/supă, fel principal cu carne de pui/vită/porc/pește, salată și 
prajitură/fruct proaspăt); 

• Cina (va conține fel principal cu carne de pui/vită/porc/pește, salată și desert 
prajitură/ fruct proaspăt); 

 Cantitatea minimă/gramaje: 
a. La micul dejun: 

 Lapte/ceai – 200 ml; 
 Ouă, crenvurşti – 2 buc; 
 Pâine – 150 g; 
 Salam/parizer/mușchi file și brânză/cașcaval/brânză topită – 

50 g/fiecare; 
 Unt/gem/miere – 20 g; 

b. La prânz: 
 Ciorbă/supă - 250/100 g; 
 Fel principal - 200/100 g; 

c.  La cină: 
 Fel principal (200/100 g); 
 Desert (1 bucată); 
 Salată – 150 g; 
 Pâine – 150 g. 

Valoare nutritivă: 
 Necesar energetic – 3.100 kcal (15-25% la micul dejun, 

30-50% la prânz și diferența la cină); 
 Glucide (416 g), lipide (83 g), proteine (106 g); 
 Elemente minerale: (calciu – 1200 mg, fosfor – 1000 mg, 

magneziu – 330 mg, fier -13 mg, zinc – 14 mg, iod – 140 
μg) 
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    Observaţie: Alimentele sunt consumate în special de copii cu vârsta între 8 și 16 ani. Oferta 
va respecta ordinul Ministerului Sănătății nr. 1563/2008. Se va utiliza ca referință (medie): 
adolescenți (băieți) cu vârsta între 11 și 14 ani. 

 
Transportul: 

• Prestatorul va asigura transportul participantilor cu autocarul (pentru fiecare serie in parte) 
de la sediul Fundatiei The Door din localitatea Mogosoaia pana la unitatea de cazare si 
retur pentru seriile 1,2 și 3. Pentru seria 2 traseul va fi suplimentat cu ruta Școala Specială 
nr.5 (str.Turturelelor nr.13, sect.3, București) – Mogoșoaia, respectiv Mogoșoaia - Școala 
Specială nr.5, pentru întoarcere. Pentru seria 3 traseul va fi suplimentat cu ruta Centrul de 
Coordonare Consiliere Sf.Spiridon (aleea Ciceu nr.12, sect.4, Bucuresti)- Mogoșoaia, 
respectiv Mogoșoaia - Centrul de Coordonare Consiliere Sf.Spiridon (aleea Ciceu nr.12, 
sect.4, Bucuresti), la întoarcere. 

 
 Modalitatea de livrare a serviciilor: 

• ofertantul declarat câştigător va livra serviciile restaurant şi servire a mesei în condiții de 
siguranță alimentară 

• porționarea și servirea la masă va fi realizată de personalul ofertantului cu echipamentele 
ofertantului (veselă, tacâmuri, pahare – acestea nu vor fi de unică folosinţă) 

• toate activităţile legate de servirea mesei vor fi realizate prin grija ofertantului. 
• Alimentatia participantilor va asigura un necesar de 2500 de calorii pe zi (exceptand ziua 

sosirii si ziua plecarii cand se va asigura un necesar de 2000 de calorii). Alimentele servite 
pe perioada sederii participantilot va exclude urmatoarele produse parizer, pate sub orice 
forma, margarina si crenvustii. 

• Unitatea de cazare trebuie sa fie dotata cu sală de mese care sa asigure minim 32 de locuri 
simultan pentru participanti.  

• Unitatea de cazare trebuie sa asigure accesul la servicii medicale sau sa asigure transportul 
rapid, in cazuri de urgenta, la o unitate medicala. 

• Unitatea de cazare trebuie sa asigure, pe toata perioada sederii, o sala in care participantii 
sa desfasoare activitati cu caracter cultural si jocuri interactive pentru imbunatatirea 
abilitatilor de comunicare. 

• Pe perioada sederii, la unitatea de cazare nu vor fi organizate evenimente festive precum 
nunti, botezuri, alt tip de petreceri, care ar putea perturba odihna participantilor intre orele 
20:00 – 08:00. De asemenea, unitatea de cazare va asigura conditii optime (inclusiv un 
nivel de zgomot scazut la unitatea de servire a mesei) pentru odihna copiilor in timpul zilei.  

 
Valoarea facturii emise pentru servicii de tabara va fi corespunzătoare nr persoane x valoare 
/servicii tabara/persoana  
In cazul in care vor aparea modificari in calendarul cazarilor, respectiv modificari cu privire la 
numarul de nopti de cazare si/sau cu privire la numarul de camere single, modificari de data, 
acestea vor fi anuntate cu minim 1 zi inaintea datei de cazare, fara ca aceste modificari sa 
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atraga penalizari sau obligatia beneficiarului de a plati mai multe nopti de cazare si/sau mai 
multe camere single decat au fost efectiv utilizate de catre beneficiar 
 

1. Oferta financiară 
• va cuprinde preţul ofertat, în lei/persoana, fără TVA şi valoarea estimată a 

contractului de furnizare, inclusiv transportul.  

• Valoarea estimata a contractului de servicii de tabere de copii, este de 46.000 
lei, exclusiv TVA. 

2. Perioada de valabilitate o ofertei 
Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 30 zile. 

3. Modalităţi de plată  
• Se vor emite facturi si se va face plata doar pentru numarul de persoane 

participante la tabără, pe baza documentelor de prezenta. 
• Plata facturii se va efectua în termen de 180 de zile de la data semnarii 

procesului verbal de recepție a serviciilor si emiteriea facturii, prin virament 
bancar  

• Recepţia se va face în prezenţa ambelor părţi şi va fi consemată într-un proces 
verbal de recepţie semnat de ambele părţi si va însoţi obligatoriu documentele 
de plată. 

4. Precizări finale 
• Ofertantul declarat câştigător după finalizarea evaluării va încheia contractul de 

furnizare cu achizitorul.  
• Oferta pe baza căruia acesta a fost declarat câştigător devine parte integrantă a 

contractului de furnizare. 
• Respectarea instrucţiunilor din caietul de sarcini este obligatorie pentru toţi 

operatorii economici care au depus oferta. 
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S E C T I U N E A  III 
 
 
 

FORMULARE 
 

OPIS 

 

Formular nr. 1 Scrisoare de înaintare 
Formular nr. 2 Declaratie privind neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 181 

din O.U.G. nr. 34/2006  
Formular nr. 3 Declaraţie privind eligibilitatea 

Formular nr. 4 Declaraţie privind calitatea de participant la procedură si 
respectarea procedurii de achizitie 

Formular nr. 5   Declaraţie privind evitarea conflictului de interese 
Formular nr. 6a Formular de oferta 

Formular nr. 6b            Centralizator de oferta 
Formular nr. 7   Imputernicire 

Formular nr. 8   Solicitare de clarificări – model 
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Formular nr. 1  
 
 
 
Ofertant, 

                                  Înregistrat la sediul 
Achizitorului 
______________________              nr. _________ / __ . __ . 2013 

(denumirea/numele) 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
Către _______________________________________________ 

(denumirea Achizitorului şi adresa completă) 
 
Ca urmare a anunţului de participare nr. ………………publicat în ..............., privind aplicarea 
procedurii pentru atribuirea contractului de servicii aferente proiectului “Titlu proiect” 
   
noi ____________________________ vă transmitem alăturat următoarele: 
         (denumirea/numele Ofertantului) 
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de _____ 
copii: 
a) documentele de calificare; 
b) oferta tehnică; 
c) oferta financiară. 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 
Data completării __ . __ . 2013 

Cu stimă, 
                                 Ofertant, 

   ___________________ 
      (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 2 
 

OFERTANT 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARATIE  

privind neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 
 

Subsemnatul(a).................................................. [se inserează numele Ofertantului-
persoana juridica/fizica], in calitate de Ofertant/candidat/concurent la procedura de 
......................... [ se menţionează procedura] pentru achiziţia de 
.................................................................................. [se inserează, după caz, denumirea 
produsului, serviciului sau lucrării si codul CPV], la data de.............. [se inserează data], 
organizata de ................................................ [se inserează numele Achizitorului], 

declar pe proprie răspundere ca: 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 

administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate si nu  fac 
obiectul unui aranjament cu creditorii, De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu 
cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a); 

c) mi-am 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 sau în ţara în care este stabilit până la data 
solicitată................. 

d) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit integral şi nedefectuos obligaţiile contractuale şi nu am 
comis, din motive imputabile, fapte care au produs sau sunt de natură să producă grave 
prejudicii beneficiarilor mei; 

e) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională; 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înţeleg ca Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor 
orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
       
Data completării .......................                               Ofertant,  
                            …………………………. 
                                                                                               (semnătură autorizata) 
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Formular nr. 3 
 

 
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 
Subsemnatul, ___________________________________________________ 

reprezentant împuternicit al ……………………………………… declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, 
că nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost 
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri 
de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă 
comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte 
oferte.  

 Subsemnatul 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 
orice documente doveditoare de care dispunem. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ................... . 
           Data completării .................. 
                                       

      Ofertant, 
                                                                                               
................................ 

 
                                                                                             (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 4 
OFERTANTUL  

………………..............…………………………….. 
(denumirea/nume şi datele complete de identificare) 
 

DECLARAŢIE 
privind calitatea de participant la procedură 

 
1.  Subsemnatul ……………………………………………………..……,in calitate de 

proprietar/ reprezentant legal al .................................................. 
(denumire, sediul/adresa şi datele complete de identificare ale Ofertantului) 

declar pe propria raspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals, că am respectat Procedura 
pentru atribuirea de catre beneficiarii privati a contractelor de achizitii de produse, servicii sau 
lucrari, finantate din instrumente structurale, in vigoare, la realizarea ofertei pentru achiziţia de 
servicii  (cod CPV .......), organizate de Fundatia ”The Door” România particip şi depun oferta 
(se bifeaza optiunea corespunzătoare): 
 [  ] în nume propriu; 
 [  ] ca asociat în cadrul asociaţiei .....................................................................; 
 [  ] ca subcontractant al ....................................................................................; 
 2.  În aceleaşi condiţii, subsemnatul declar că: 
 [  ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 

[  ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în 
anexă. 

 3.  De asemenea, subsemnatul 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, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 
derulării contractului de achiziţie. 
 4.  Totodată, 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, orice informaţii suplimentare. 
 5.  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice persoană fizică sau juridică să furnizeze 
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Fundatiei ”The Door” România cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legatură cu bunul ofertat. 
 

Ofertant 

……………………………………………………. 
(denumirea/numele Ofertantului) 

legal reprezentat prin 
……………………………………………………. 

(nume şi prenume, calitate, semnătură, ştampilă) 
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Formular 5 
OFERTANT 
[denumire societate comercială, date de identificare] 

 
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERES 

 
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .......................................................... (denumirea 
operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in 
acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica 
……………….. ................................................... (se mentioneaza procedura), avand ca obiect 
……………………................................................................. (denumirea serviciului si codul 
CPV), la data de ................... (zi/luna/an), organizata de …………………………., la care 
particip in calitate de ................. (ofertant independent/ofertant asociat/subcontractant), declar 
ca: 
- nu sunt membru al in cadrul consiliului de administratie / organ de conducere sau de 
supervizare al achizitorului; 
- nu detin actionari ori asociati persoane care sunt sot / sotie, ruda sau afin pana la gradul al 
patrulea inclusiv cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul achizitorului; 
- nu ma aflu in relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul achizitorului; 
2. Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitorul daca vor interveni modificari in 
prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de 
achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii 
contractului de achizitie publica. 
3. De asemenea, 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, 
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul 
verificarii datelor din prezenta declaratie. 
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 completarii ...................... 
___________________________ 
(Nume, prenume) 
___________________________ 
(Functie) 
___________________________ 
(Semnatura autorizata si stampila) 
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Formularul 6a 
OPERATORUL ECONOMIC 
[denumire societate comercială, date de identificare] 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
Către:  Fundatia ”The Door” România 
Str.Pădurea Chitilei nr.1, Com.Mogoșoaia, jud.Ilfov, Romania 
 
Telefon: 0751.792.529 
 

Doamnelor/Domnilor, 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

[denumirea/numele societate comercială], ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm [denumirea serviciului] 
pentru suma de ____________________RON [suma în litere şi în cifre], la care se adaugă 
taxa pe valoarea adăugată în valoare de_______________________ RON [suma în litere şi în 
cifre].  

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 
serviciile în graficul de timp anexat. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile [durata în 
litere şi cifre], respectiv până la data de _________________ [ziua/luna/anul], şi ea va 
rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună 
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, 
vor constitui un contract angajant între noi. 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 
[nume, prenume]............................................,(semnătură şi ştampilă), în calitate de 
[reprezentant legal, administrator, etc], legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
[denumire societate comercială sau dupa caz asociaţiei de operatori formată din:] 
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Formularul 6b 
OPERATORUL ECONOMIC 
[denumire societate comercială, date de identificare] 
 

 
CENTRALIZATOR DE OFERTĂ 

  
 
 
FUNDATIA „THE DOOR” ROMANIA – HUMANITARIAN AID PROJECTS  
 
I. SERVICII TABERE COPII 

 
Nr. 
crt 

Tip 
servicii 

Caracteristici Unitate 
de 
masura 

Cantitate 
totala 

Pretul 
unitar fara 
TVA 

Pret total 
fara TVA 

 
1. 

Servicii 
de 
cazare,  

3 serii x 4 nopți 
x 30+2 persoane; 
 

 
nopți, 
 

 
 
90copii + 
6 însoțitori 

  

 
2. 

 
masă, 

3 serii x 5 zile x 
3 mese; 
 

porții 
mâncare, 
 

3. transport 4 curse km 

 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

[nume, prenume]............................................,(semnătură şi ştampilă), în calitate de 
[reprezentant legal, administrator, etc], legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
[denumire societate comercială sau dupa caz asociaţiei de operatori formată din:] 
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Formular 7 
OPERATORUL ECONOMIC 
[denumire societate comercială, date de identificare] 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 

Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta 
este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie publică. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu 
formatul ţării în care ofertantul este înregistrat şi trebuie să poarte atât semnătura celui care 
împuterniceşte cât şi semnătura celui împuternicit. O traducere autorizată în limba română va 
însoţi orice împuternicire într-o altă limbă. 
În cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizată să angajeze operatorul 
economic, trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu 
drept de semnătură ai partenerilor. 
 
[Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.] 
 
 
Numele în clar: ......................................................... 
 
Semnătura: ......................................................... 
 
În calitate de: ......................................................... 
 
Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ..................................................... 
[denumire/nume operator economic] 
                                                                                     
 
Data: [ZZ. LLLL. AAAA] 
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Formularul nr. 8 

SOLICITARE DE CLARIFICĂRI 

FAX 
 
DE LA:  DATA: 
Dna/Dl. ……………………… 
Numele firmei:…………………… 

……………………… 

NUMĂR TOTAL DE PAGINI: NUMĂR DE REFERINŢA AL ADRESEI: 
…. Pagini Nr.                 ……………… 
CĂTRE:  DATA: 
Dna/Dl. Bibicu Mihail George 
Numele Achizitorului: Fundatia ”The Door” 
Romania 

……………………… 

REF:  cerere de clarificări pentru proiectul  
“………………………………………………………..”  

 Urgent                                       Pentru informare                                     Pentru 
răspuns   

Stimată doamnă/domnule ……………………, 
Text cerere de clarificări 
 

NR Referitor la ÎNTREBĂRI 
1.   
2.   

 
Cu respect,  
 
Domnul/Doamna……………… 
Funcţia…………………………. 
Firma………………………… 
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