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DOCUMENTATIE PENTRU OFERTANTI 

pentru achizitionarea serviciilor hoteliere – CPV 55100000-1, serviciilor de catering 

55520000-1, serviciilor de organizare evenimente, cod CPV 79952000-2 

 

– FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI – 

 

I.a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 

Denumire: Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Muncă Timis 

Sediul social : Timisoara, Bd. Republicii, nr. 21, jud. Timis , cod postal 300159 

Localitate: Timisoara Cod poştal: 300159 Ţara: România 

Persoana de contact: Carmen  NOVAC 

(Responsabil achizitii) 

Telefon: 0744.581.764 

E-mail: timis@ajofm.anofm.ro Fax: 0256/294234 

Adresa internet a autorităţii contractante:  http://www.timis.anofm.ro 

 
I.b.  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 

□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 

local 

□ agenţii naţionale 

□ autorităţi locale  

□ alte instituţii guvernate de legea publică 

□ instituţie europeană/organizaţie internaţională 

□ altele (specificaţi)  

■ servicii publice centrale 
□ apărare 

□ ordine publică/siguranţă naţională 

□ mediu  

□ economico-financiare 

□ sănătate 

□ construcţii şi amenajarea teritoriului 

□ protecţie socială 

□ cultură, religie şi actv. recreative 

□ educaţie 

□ altele: 

 
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante     

      DA □         NU■ 

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: 

 ■ la adresa mai sus menţionată:Timisoara, Bd. 

Republicii, nr. 21, jud. Timis , cod postal 

300159;pe siteul institutiei:  

http://www.timis.anofm.ro; persoana de 

contact: Carmen Novac tel: 0744581764;  

http://www.timis.anofm.ro/
http://www.timis.anofm.ro/
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Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 24.10.2012, ora 11.00 

Adresa la care se pot depune solicitările de clarificări: ■ la adresa mai sus menţionata 

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita in scris clarificari privind 

documentatia de atribuire. Solicitari de clarificari vor fi semnate si stampilate de catre 

reprezentantul operatorului economic.  

I.c. Sursa de finanţare: 

Se specifică sursele de finanţare ale 

contractului ce urmează a fi atribuit:  

Proiect cofinanţat din Fondul Social 

European POSDRU şi din bugetul de stat  

Proiect cofinanţat din fonduri comunitare              

 DA  ■              NU □ 

Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 

proiectul: ,,SPO On-line- Intalnirea intre 

cererea si oferta de forta de munca’’Contract 

POSDRU /111/4.1/S/92111 

I.d. Calendarul procedurii 
 DATA ORA LOCAŢIA 

Termen limită recomandat de solicitare a 

clarificărilor de la autoritatea 

contractantă  

24.10.2012 11:00 AJOFM 

Timis 

Termen limită de transmitere a 

clarificărilor de către autoritatea 

contractantă 

25.10.2012 16 AJOFM 

Timis 

Termen limită de depunere a ofertelor 29.10.2012 10:00 AJOFM 

Timis 

Data şedinţei de deschidere a ofertelor 29.10.2012 11:00 AJOFM 

Timis 

 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI  

II.1 Descriere  
 

2.1.1. Denumirea contractului de achizitie: Titlu: „ achizitionarea serviciilor 

hoteliere – CPV 55100000-1, serviciilor de catering 55520000-1, serviciilor de organizare 

evenimente, cod CPV 79952000-2, pentru evenimentul  ,,Organizarea vizitelor de analiza in 

vederea schimbului de experienta’’ Amsterdam, Olanda, aferente proiectului ,,SPO On-line- 

Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’ POSDRU /111/4.1/S/92111, proiect 

cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, intalnire care va avea loc in perioada 26.11.2012-01.12.2012 

2.1.2. Descrierea serviciilor ce vor fi achizitionate: Serviciile ce urmează a se achiziţiona 
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sunt enumerate in Specificatiile tehnice.  

2.1.3. Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare 

(a) Lucrari                           

ð 

(b) Produse                  ð   (c) Servicii                 X 

Executie                             

ð 

Proiectare si executie         

ð 

Realizare prin orice 

mijloace corespunzator 

cerintelor specificate de 

achizitor                                   

Cumparare             ð 

Leasing                  ð 

Inchiriere               ð 

Cumparare in rate  ð 

Categoria serviciului : 

2 A                             

2 B                            X  

Principala locatie a 

lucrarii:  

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

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

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

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

Principalul loc de livrare: 

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

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

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

Principalul loc de prestare: 

Conform caietului de sarcini 

2.1.4. Procedura se finalizeaza prin : contract de achizitie publica 

 

2.1.5.  Durata contractului de achizitie publica de servicii hoteliere si catering pentru 

proiectul ,,SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’ POSDRU 

/111/4.1/S/92111,este cuprinsa intre 26.11.2012-01.12.2012   

III. Cantitatea si scopul contractului:  

 Serviciile vor fi achizitionate in vederea organizarii intalnirii de lucru din Olanda, in cadrul 

poriectului mai sus amintit:  

 

 Serviciile hoteliere CPV 55100000-1 se vor executa in conformitate cu prevederile 

legislatiei nationale si respectarea normelor europene referitoare la fondurile structurale pentru axa 

4, -contract POSDRU-.  

 

 Cazare pentru un nr. de 20 de persoane, in hotel de 3 *, cu mic dejun inclus (cazare in zilele 

de 26.11.2012, 27.11.2012, 28.11.2012, 29.11.2012, 30.11.2012) iar mic dejun in zilele de 

27.11.2012, 28.11.2012, 29.11.2012, 30.11.2012, 01.12.2012) ; total 100 buc. mic dejun ;  
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Serviciile de catering CPV 55520000-1 se vor executa in conformitate cu prevederile legislatiei 

nationale si respectarea normelor europene referitoare la fondurile structurale pentru axa 4, -

contract POSDRU si vor include :  

 

 Transport Drobeta Turnu Severin - Timisoara (aeroport) pentru un nr. de 11 persoane in 

data de 26.11.2012 ;  

 Transport cu avionul Timisoara -  Amsterdam – transfer aeroport - hotel, in data de 

26.11.2012 , pentru un nr. de 20 de persoane ;  

 Cina pentru un nr de 20 de persoane in zilele : 26.11.2012, 27.11.2012, 28.11.2012, 

29.11.2012, 30.11.2012 ; total 100 cine ;  

 

 Tranfer hotel Amsterdam- aeroport Amsterdam pentru un nr. de 20 de persoane in ziua de 

01.12.2012 ;  

 

 Transport cu avionul Amsterdam – Timisoara pentru un nr. de 20  de persoane in ziua de 

01.12.2012;  

 

 Transport aeroport Timisoara- Drobeta Turnu Severin pentru un nr. de 11 persoane in data 

de 01.12.2012 ;  

 

 

Valoarea totala este de 92.000 lei fara TVA si anume : 20.092 euro fara TVA, curs 1 euro = 

4.5789 lei din data de 17.10.2012, www.cursbnr.ro 

 

 

IV.1) Procedura selectată: Exceptie instituita de prevederile art. 16, a;. 1 din OUG nr. 

34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare avand in vedere faptul ca aceste 

servicii sunt incluse in categoria anexei nr.  2 B a aceluiasi act normativ.  

IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □       NU ■     

IV.3) Legislaţia aplicată:   

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/19.04.2006 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, publicată în Monitorul Oficial nr. 

418/15.05.2006. 

 Hotărârea nr. 925/17.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 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, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 625/20.07.2006. 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 30/12.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 

procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 

http://www.cursbnr.ro/
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contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 

365/26.04.2006. 

 Hotărârea nr. 942/19.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale 

aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 

şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 661/01.08.2006. 

 Hotararea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

 Legea nr. 554/2004 a Contenciosului Adminsitrativ cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

 Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor 

Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 37/23.01.2003. 

 Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, 

criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans, din fonduri 

publice, republicata ci modificarile si completarile ulterioare;  

 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea si completarea 

Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006;  

 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei 

referitoare la achizitiile publice;  

 Orice alte acte normative si reglementari comunitare care reglementeaza achiztiile publice.  

 

 
 

INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT 

PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE.  

 

Pretul cel mai scazut                                                                                  X  

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic                        - 

 
   4.CERINTE MINIME DE CALIFICARE SI DOCUMENTE SOLICITATE   

 

  4.1. Reguli generale 
  Procedura de atribuire a contractului de servicii respecta Instructiunile POSDRU privind 

  atribuirea contractelor de achizitie publica, respectiv principiile privind asigurarea unei  



,,SPO On-line - Întâlnirea între cererea şi oferta de forţă de muncă” 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI 
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 
  POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007-2013 

 Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă  

OIPOSDRU 
 

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 

Timiş 

 

 

  utilizari eficiente a fondurilor publice in procesul de atribuire, promovarea concurentei  

 dintre operatorii economici, precum si garantarea nediscriminarii, recunoasterii reciproce si 

 tratamentului egal al operatorilor economici care participa la atribuirea contractului.  

 Operatorii economici participanti care indeplinesc cerintele enuntate in Caietul de sarcini au 

 obligatia de a elabora si prezenta oferta de prestare de servicii conform prevederilor prezentei 

 documentatii, respectiv caietului de sarcini.  

 

 

  4.2. Cerinte minime de calificare  
  Ofertantii trebuie sa furnizeze informatiile cerute folosind formularele si modelele din  

 Documentatia de Atribuire si sa ataseze documentele relevante.  

 In cazul persoanelor juridice, fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei si 

 stampilat sau de catre o persoana imputernicita de catre acesta. In acest caz se va atasa 

 Imputernicirea.  

 Documentele si declaratiile care sustin criteriul de calificare trebuie prezentate astfel:  

- Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea 

 autorizata in limba romana;  

- Orice document solicitat trebuie sa fie valabil in momentul deschiderii ofertelor si se va 

 prezenta in original sau copie dupa caz;  

 

 

V. CRITERII DE CALIFICARE SI / SAU SELECTIE 
 

5.1. Situatia personala a 

candidatului/ofertantului  

 

Declaratie privind calitatea 

de participant la procedura 

 

Declaratie privind 

eligibilitatea   

 

 

Declaratie privind 

neincadrarea in prevederile 

art. 181 din OUG 34/2006 cu 

modificarile si completarile 

ulterioare   

 

Cerinta obligatorie: se completeaza Formularul nr. 1 

 

 

Cerinta obligatorie: se completeaza Formularul nr. 2 

 

 

 

Cerinta obligatorie: se completeaza Formularul nr. 3 
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Declaratie privind 

neincadrarea in situatiile 

prevazute de art. 69.1 din 

OUG nr. 34 cu modificarile  

 

 

Cerinta obligatorie: se completeaza Formularul nr. 4 

 

 

 

 

Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de 

administrare fiscala privind privind plata obligatiilor la 

bugetul de stat de unde sa rezulte obligatiile scadente in 

luna anterioara celei in care se depune oferta. 

Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale de 

unde sa rezulte obligatiile scadente in luna anterioara celei 

in care se depune oferta; 

Certificat constatator emis de ONRC, emis cu cel mult 15 

zile inainte de data deschiderii ofertelor din care sa rezulte 

obiectul de activitate al operatorului economic, ca nu sunt 

inscrise mentiuni cu privire la faliment sau lichidare. 

Administrarea afacerilor de catre un judecator sindic sau cu 

privire la declansarea unei proceduri legale pentru 

declararea sa in una din aceste situatii.  

 
Documentele se depun in original/copie 

legalizata/copie lizibila certificata conform cu 

originalul.Inainte de transmiterea comunicarii privind 

rezultatul procedurii de atribuire,se va solicita 

prezentarea pentru conformitate originalul/copia 

legalizata a documentelor, in situatia in care a fost 

prezentat in copie conforma cu originalul documentul 

solicitat. 

5.2. Capacitatea de 

exercitare a activitatii 

profesionale  

Prezentarea certificatului de inregistrare eliberat de 

ONRC, copie semnata cf cu originalul.  

5.3. Situatia economico 

financiara 

 

 

 

Informatii privind situatia economico-financiare- 

Prezentare formular 5 ; Cerinta minima obligatorie: 

Media cifrei de afaceri a exercitiului financiar a 

ofertantului pentru ultimii 3 ani fiscali incheiati 

trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a 
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Angajament privind 

respectarea clauzelor 

contractuale  

prezentului contract ( se va prezenta bilantul contabil 

la luna a 12-a  pentru ultimii 3 ani.  

 

 

Declaratie pe proprie raspundere in acest sens;  

 
 

VI. PREZENTAREA OFERTEI 

 

6.1. Limba de redactare 

a ofertei 

Limba romana 

6.2. Moneda in care este 

exprimat pretul 

contractului 

Lei 

6.3. Perioada minima de 

valabilitate a ofertei 

60 de zile de la data deschiderii ofertelor  

6.4. Modul de prezentare 

a ofertei 

Adresa la care se depun ofertele este: Agentia Judeteana 

pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis, cu sediul in 

Timisoara, Bdul Republicii nr. 21, jud. Timis, cod postal 

300159, tel: 0256/294231, fax: 0256/294234 

Data limita pana la care se depun ofertele este: 29.10.2012, 

ora  10.00. Oferta se va intocmi intr-un exemplar original si o 

copie. Plicul exterior: va contine in interior cate un plic sigilat 

si stampilat dupa cum urmeaza:  

 

- Plicul nr. 1 : documente de calificare (original si 

copie);  

- Plicul nr. 2 : propunere tehnica (original si copie);  

- Plicul nr. 3 : propunere financiara ( original si copie).  

Oferta in original si copie trebuie inaintata: fie prin scrisoare 

recomandata cu confirmare de primire la adresa autoritatii 

contractante, fie depusa personal la aceeasi adresa. Ofertantul 

trebuie sa introduca oferta intr-un plic inchis corespunzator si 

netransparent. Plicul in care sunt incluse oferta financiara, oferta 
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tehnica si documentele de calificare va purta urmatoarele 

informatii oligatorii:  

 

Numele/denumirea si adresa completa a ofertantului  
Titlul contractului pentru care se depune oferta: 

,,Achizitionarea serviciilor hoteliere – CPV 55100000-1, 

serviciilor de catering 55520000-1, serviciilor de organizare 

evenimente, cod CPV 79952000-2, in cadrul proiectului ,,SPO 

On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’ 

POSDRU/111/4.1/S/92111, proiect cofinantat din Fondul Social 

European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013.  

Denumirea proiectului: ,,SPO On-line- Intalnirea intre cererea si 

oferta de forta de munca’’ POSDRU/111/4.1/S/92111, proiect 

cofinantat din Fondul Social European prin Programul 

Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013’’. 

Denumirea si adresa Achizitorului indicata mai sus si la care 

este depusa oferta;  

Mentiunea ,,A nu se deschide inainte de data de 29.10.2012, 

ora 11.00.  
Daca plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, 

Autoritatea Contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate 

pentru pierderea ofertei;  

Oferta tehnica- Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel 

incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in 

caietul de sarcini. Informatiile din propunerea tehnica trebuie sa 

permita identificarea cu usurinta a corespondentei propunerii 

tehnice cu specificatiile solicitate de beneficiar; nerespectarea 

cerintelor caietului de sarcini duce la descalificarea ofertei, 

aceasta considerandu-se neconforma; oferta tehnica va cuprinde 

si modelul de contract, insusit, semnat si stampilat.  

1. Oferta financiara- Oferta financiara se elaboreaza utilizand 

Formularul nr. 6 –Propunere financiara. Oferta va fi insotita 

obligatoriu si de un centralizator de preturi in lei. Acest 

centralizator va contine tariful si costul total al indeplinirii 

obiectului contractului. Oferta financiara va fi exprimata in lei, 

iar  TVA-ul va fi calculat separat,  reprezentand pretul serviciilor 

ofertate. Oferta va cuprinde tariful precum si mențiunea expresă 

că prețul va rămâne ferm pe toată durata contractului. De 

asemenea se va preciza modalitatea de facturare. Oferta va 

cuprinde și aspectele legate de celelalte criterii de evaluare, 

precizate în prezenta documentație, în afară de preț. 
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Oferta se va depune până la data de 29.10.2011,ora 10.00, 

urmând ca acestea să fie deschise în data de 29.10.2011, ora 

11.00. Ofertele vor fi depuse la sediul autoritatii contractante 

mai sus enuntat, prin poștă sau personal, fiind evaluate de 

achizitor doar ofertele care ajung până la data și ora menționate 

mai sus. Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi semna fiecare 

pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor 

prezentate. Toate documentele vor fi datate, semnate şi 

ştampilate de reprezentantul legal. 

 

6.5. Posibilitatea 

retragerii sau modificarii 

ofertei 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage 

oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea 

ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. 

Achizitorul nu este raspunzator in cazul in care ofertantul 

depune o noua oferta, modificata, insa aceasta ajunge la 

achizitor dupa data si ora limita stabilita in 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. 

6.6. Informatii 

referitoare la termenele 

pentru prestarea 

serviciilor. 

Serviciile conform cerintelor din caietul de sarcini. 

6.7. Modalitati de 

contestare a deciziei 

achizitorului de atribuire 

a contractului de 

achizitie si de 

solutionare a contestatiei 

Ofertantii care considera ca au fost vatamati datorita unei 

greseli sau neregularitati aparute in cadrul procesului de 

atribuire a contractului pot inainta o plangere fie Consiliului 

National de Solutionare a Contestatiilor, cu sediul in Bucuresti, 

str. Stravopoleos, nr. 6, sector 3, cod postal 030081, email: 

office@cnsc.ro, www.anrmap.ro, cu notificarea prealabila a 

Autoritatii Contractante, fie la Autoritatea Contractanta,  in 

termen de maxim 5 zile de la data luarii la cunostinta a 

rezultatului procedurii. 

6.8. Clauzele 

contractuale obligatorii, 

inclusiv conditiile de 

actualizare/modificare a 

pretului contractului de 

achizitie 

Clauzele contractuale se pot studia din modelul de Contract de 

servicii anexat. 

 

mailto:office@cnsc.ro
http://www.anrmap.ro/
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7. COMUNICAREA PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII 
Se va comunica rezultatul aplicarii procedurii in cel mult o zi lucratoare de la data la care comisia 

de evaluare a stabilit oferta castigatoare. Perioada de asteptare poate fi utilizata de persoanele care 

se simt lezate de un act al autoritatii contractante in legatura cu procedura de achizitie publica, 

pentru a-l contesta, in termen de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta a actului pe care il 

considera nelegal.  

Autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantul castigator cu privire la acceptarea 

ofertei prezentate. Autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantii care au fost respinsi 

sau a caror oferta nu a fost declarata castigatoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei 

respective.  
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Manager Proiect    Economist     Expert Achizitii     
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