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DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANTI PENTRU  

ACHIZITIA DE SERVICII DE CAZARE LA HOTEL ȘI SERVICII DE RESTAURANT 
 

Cod CPV – 55100000, 55310000 
 
 

Beneficiar Fundația Roma Education Fund Romania 

Titlul proiectului Servicii educationale integrate pentru 

comunitatile de romi 

ID proiect ID  14080 

Linia de finantare Axa prioritara 2 „Corelarea învăţării pe tot 
parcursul vieţii cu piaţa muncii” 

Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea 
şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii” 

Tipul contractului Achizitie de servicii  

Obiectul contractului Servicii de cazare la hotel și servicii de 

restaurant 

 

 
 

Intocmit Avizat 
Octavian Rusu 
Consilier juridic 

 

Danut Dumitru 
Manager proiect 

 
 

Aprobat 
Dan Doghi 
Director național 
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I. INFORMATII GENERALE 

 
I.1.  Achizitor 

Denumire: Fundația Roma Education Fund Romania 

Adresa: Str. Vaselor nr.60, et.5, Sector 2, București 

Persoana de contact: Octavian Rusu Telefon:+4 021 2000600 

E-mail: octavian.rusu@romaeducationfund.org Fax: +4 021 3125049 

Adresa de internet: www.romaeducationfund.ro 

 

I.2.  Informații privind depunerea ofertei : 
Date limita de primire a solicitărilor de clarificări: 05.01.2015 ora 16.00 

Data limita de transmitere a răspunsului la clarificări: 06.01.2015 ora 16.00 
Solicitările de clarificări se vor adresa numai în scris pe fax si pe email 

folosind formularul de solicitare de clarificari. 
Eventuale clarificări vor fi transmise pe email tuturor celor care au solicitat 
documentația de atribuire  

 
Termen limita de depunere a ofertei: 08.01.2015 ora 12.00 

Adresa unde se primesc ofertele: Str. Vaselor nr.60, et.5, Sector 2, București. 
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită in 
documentația pentru ofertanți sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi 

evaluată de achizitor. 
 

Sesiunea de deschidere a ofertelor: 08.01.2015 ora 12.30, la adresa Achizitorului 
Ofertanții pot participa la ședința de deschidere cu Împuternicire din partea 
operatorului economic și o copie a actului de identitate.  

 
Achizitorul are dreptul, în procesul de analiză și evaluare a documentelor de calificare 

/ selecție a ofertelor, de a solicita clarificări referitoare atât la documentele de 
calificare cât și la ofertele tehnice și financiare precum și să verifice la fața locului 
îndeplinirea criteriilor minime de calificare; 

În cazul în care ofertanții nu răspund, în termenul stabilit, la solicitarea de clarificări 
sau specificațiile tehnice nu corespund prin verificarea la fata locului, oferta este 

considerată neconformă. 
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II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE  
 

II.1. Descriere   

II.1.a.  Denumirea contractului de achiziție:  

Contract de achiziție servicii de cazare la hotel și servicii de restaurant 

II.1.b. Descrierea serviciilor ce vor fi achiziționate:  

 Sesiune de formare 16.01.2015 – 18.01.2015 organizata intr-o locație în 
București pentru un numar de 76 de persoane 

 Sesiune de formare în perioada 23.01.2015 – 25.01.2015 organizata într-o 
locație în BUcurești pentru un numar de 150 de persoane 

Valoarea estimativa:  
110.960 lei fără TVA pentru ambele sesiuni 
 

II.1.c.   Tipul contractului de achizitie si locatia 

a) Lucrări  b) Produse  c)  Servicii   

Execuţie  Cumpărare  2A  

Proiectare si execuţie  Leasing  2B X 

Alte modalitati  Inchiriere    

Cumpărare in rate  

Principala locaţie a lucrării: 

 

 Principalul loc de 

prestare:  
București  

II.2. Procedura se finalizeaza prin: 
Contract de achiziţie publică: DA               Încheierea unui acord cadru: NU 

II.3. Durata contractului de achiziţie: 2 luni 

II.4. Divizare pe loturi: NU 

II.5. Oferte alternative sunt acceptate: NU 

II.6. Opţiuni de suplimentare sau diminuare a cantităţii  
Ofertantul isi va mentine preturile unitare. 
Achizitorul îşi rezervă dreptul de a diminua cantitatea contractată cu până 

la 20%. 
Achizitorul îşi rezervă dreptul de a suplimenta cantitatea contractată cu 

până la 20%. 
 
Pe parcursul îndeplinirii contractului, prețul unitar poate fi ajustat numai atunci 

când:  
a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost 

emise de către autoritățile publice centrale ori locale acte administrative care au ca 
obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al 
căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a 

fundamentat preţul contractului de achiziţie;  

mailto:office@romaeducationfund.ro


Fundația Roma Education Fund România 
Telefon: 021 2000 600 
Fax: 021 312 50 49 
office@romaeducationfund.ro 
www.romaeducationfund.ro 

 

 

    

 
                  
                          Parteneri:      

  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

“Servicii educaţionale integrate pentru comunităţile de romi”  Contract nr. POSDRU/162/2.2/S/140080 
Investește în oameni! 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

b) pe piaţă au apărut anumite condiţii în urma cărora s-a constatat 

creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al 
căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a 

fundamentat preţul contractului de achiziţie. Sursa indicatorilor este Buletinul 
statistic de preturi al Institutului National de Statistică. 
În situații in care datorita solicitărilor Beneficiarului si acceptarea de către Prestator 

comanda finala suporta modificări i plus fata de prevederile avute la semnarea 
contractului, prețul contractului poate fi suplimentat fie din bugetul propriu al 

Beneficiarului, fie după aprobarea autorității de management.      
 

 
 

III. CERINŢE MINIME DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE  

 

III.1.  Situaţia personală a ofertantului 

Declaratie pe propria raspundere 
privind neincadrarea in prevederile 

art. 14 din OUG nr.  66/2011 
(evitarea conflictului de interese)  

 Solicitat                 Nesolicitat  

Declaratie pe propria raspundere privind 
neincadrarea in prevederile art. 14 din OUG nr.  

66/2011.  
Formularul trebuie prezentat in original de 

ofertant / candidat, ofertantul asocial / 
candidatul asociat (dupa caz). 
 

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul 
achizitorului in ceea ce priveste organizarea, 

derularea si finalizarea procedurii de atribuire 
in sensul articolului mentionat sunt 
urmatoarele: 

DAN DOGHI 
CLAUDIA LIXANDRU 

ANA-MARIA COJOCARU 
DANUT DUMITRU 
OCTAVIAN RUSU 

EDUARD LEPADATU 

Declaraţie privind eligibilitatea 

 Solicitat             Nesolicitat 

Cerinţă obligatorie:  

Prezentarea Declaratiei privind 
eligibilitatea, in original 

 
Încadrarea în situaţia  prevăzută  la art. 180  
din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 cu 

modificarile si completarile ulterioare atrage 
excluderea ofertantului din procedura aplicată 

pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică. 

Certificat de participare la licitaţie 
cu ofertă independentă 
 Solicitat             Nesolicitat 
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Declaraţie privind neîncadrarea în 

prevederile art. 181 din OUG nr.  
34/2006 

 Solicitat             Nesolicitat 

Cerinţă obligatorie:  

Prezentarea Declaratiei privind situaţia 
personală a operatorului economic, in 

original,  
 
În situaţia în care din documentele solicitate 

reiese că ofertantul se află într-una din 
situaţiile prevăzute de art. 181 din OUG 

34/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura 
pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică. 

Certificat de atestare fiscala 

eliberata de DGFP 
 Solicitat              Nesolicitat 

 

Certificat privind plata taxelor si 
impozitelor locale 

 Solicitat             Nesolicitat 

 

Toate certificatele / documentele / formularele menţionate mai sus, de la toate 

punctele, trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor. 
Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stabilită prin 
lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 de zile calculate până la data deschiderii 

ofertelor. 
 

Dacă există incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, achizitorul are 
dreptul să solicite informaţii direct de la autorităţile competente. 
 

Încadrarea în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 180 şi la art.181 
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 

atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului. 

 

III.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale  

 

Persoane juridice/fizice române 

Operatorul economic (lider, asociat) trebuie să 

prezinte  
 

1. Certificatul de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerţului  de pe lângă 
Tribunalul Teritorial, sau echivalent, în 

copie certificata „conform cu originalul”  
 

2. Certificatul constatator eliberat de Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa instanta 
competenta (informatiile cuprinse in 

certificatul constatator trebuie sa fie 
reale/actuale la data limita de depunere a 
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ofertelor), în original sau copie legalizata 

sau copie pe care este mentionat pe fiecare 
pagina “conform cu originalul”, semnata si 

stampilata, din care sa rezulte obiectul de 
activitate al societatii (apartenenta la 
categoria profesionala impusa de 

îndeplinirea Contractului) si sa permita 
prestarea serviciilor ce fac obiectul 

prezentului contract de achizitie publica.. 
 
3.  Certificatul de clasificare al unitatii 

hoteliere, emis de Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Turismului impreuna cu 

anexele - în copie conform cu originalul, din 
care sa rezulte numărul de camere şi 
capacitatea restaurantului. 

Sunt acceptate doar unitatile turistice 
clasificate ca si hotel.  

 
Din documentatia prezentata trebuie sa rezulte 

ca unitatea hoteliera are o capacitate de cazare 
si in restaurant de cel putin egala ca numarul 
de participanti plus marja de 20% cu care 

poate fi ajustat contactul. Aceste informatii for 
fi verificate din Certificatul de clasificare al 

unitatii hoteliere  
 

Persoane străine Cerinţă obligatorie: Ofertantul trebuie sa 
depună documente care dovedesc o formă de 
înregistrare / atestare ori apartenenţă din 

punct de vedere profesional, în conformitate cu 
prevederile legale din ţara în care ofertantul 

este rezident.  
 
Documentele emise in alta limba vor fi însoţite 

de o traducere legalizată în limba română, in 
original. 

 

(În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, fiecare 

asociat va prezenta documentele menţionate mai sus). 

 

III.3. Situatia economico financiara 

Informatii privind situatia 

economico financiare. 
 Solicitat                 Nesolicitat 

Cerinta obligatorie: 

Operatorul economic (lider, asociat) trebuie să  
completeze formularul Informatii generale. 
 

mailto:office@romaeducationfund.ro


Fundația Roma Education Fund România 
Telefon: 021 2000 600 
Fax: 021 312 50 49 
office@romaeducationfund.ro 
www.romaeducationfund.ro 

 

 

    

 
                  
                          Parteneri:      

  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

“Servicii educaţionale integrate pentru comunităţile de romi”  Contract nr. POSDRU/162/2.2/S/140080 
Investește în oameni! 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

Media profitului pe ultimii 3 ani trebuie sa fie 

pozitiva. 
In cazul unei oferte depuse de o asociere de 

operatori economici conditia privind profitul 
trebuie indeplinita de fiecare asociat 
 

Media cifrei de afaceri pentru ultimii 3 ani 
trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea 

ofertei. In cazul unei oferte depuse de o 
asociere de operatori economici, media cifrei 
de afaceri se considera in mod cumulat 

 

Bilanţul contabil pentru ultimii 3 ani 

 Solicitat                 Nesolicitat 

Achizitorul isi rezerva dreptul de a solicita in 

procesul de evaluare copii certificate dupa 
bilanturile contabile solicitate. 

 

III.4. Capacitatea tehnica sau profesionala 

Listă a principalelor contracte 
similare prestate în ultimii 3 ani. 

 Solicitat                 Nesolicitat 

 

Informatii privind subcontractantii 

 Solicitat                 Nesolicitat 

În situaţia în care ofertantul este o agenţie de 

turism va trebui să prezinte cel puţin unul 
dintre următoarele documente din care să 

reiasă condiţia rezervării camerelor şi a sălii de 
curs rezervata (inclusiv denumirea acesteia): 
- Contract cu unitatea hoteliera cu 

mentionarea rezervarii camerelor si a 
salilor de curs  

- Cererea de ofertă acceptată de către 
unitatea hoteliera şi valabilă minim 5 zile de 
la data de depunere a ofertelor cu 

mentionarea rezervarii camerelor si a 
salilor de curs. 

 

Alte informatii solicitate privind 

capacitatea tehnica sau 
profesionala 

 

 

III.5. Alte informatii  

Standarde de asigurare a calitatii  
 Solicitat                 Nesolicitat 

 

Acceptarea condiţiilor contractuale 
 Solicitat                 Nesolicitat 

Declaratie privind acceptarea conditiilor 
contractuale 
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IV.  INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL 
APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de prestari servicii: Ordinul de 
ministru 1.120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de 

beneficiarii privaţi in cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, 
obiectivul „Convergență” precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele 
financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare bunuri, servicii 

sau lucrări. 
 

 
CRITERIUL DE ATRIBUIRE  

Pretul cel mai scazut  

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico – economic   

Criteriu de departajare la oferte egale – cifra de afaceri a Operatorului 
economic 

 

 

ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

Garanţia de buna execuţie a contractului 

 
 

 

V. PREZENTAREA OFERTEI 
 prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (serviciu poştal) către 

Achizitor. 
 livrate personal la sediul Achizitorului  
Documentatiile depuse prin alte mijloace decât cele menţionate anterior sau dupa 

termenul limita de depunere a ofertelor nu vor fi luate în considerare. 
 

Oferta se va înregistra de catre Achizitor cu număr de intrare, dată, şi ora primirii 
insotita de Scrisoare de inaintare conform modelului furnizat.  
 

V.1. Limba de redactare a ofertei limba romana  

V.2. Moneda în care este exprimat 
preţul contractului 

Lei fara TVA.  

V.3. Perioada minimă de 
valabilitate a ofertei 

14 zile de la termenul de depunere a ofertelor 
 

V.4. Garantie de participare la 
procedura de achizitie 
 Solicitat                 Nesolicitat 

 

V.5. Modul efectiv de prezentare a 
ofertei  

Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al 
ofertei in original.  

 
Ordinea ofertei va trebui să fie după cum 

urmează: 
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1. Documentatia de calificare; 

2. Propunerea tehnică  
3. Propunerea financiară 

 
Ofertantul va depune un opis al tuturor 
documentelor prezentate. Intreaga oferta 

trebuie prezentata intr-un dosar cu sina. 
 

Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de 
a semna fiecare pagină a ofertei.  
 

Plicul exterior va fi netransparent, sigilat si va 
avea inscrisa: 

 Denumirea operatorului 
 Mentiunea ”Participare la procedura de 

achizitie publica pentru Servicii hoteliere” 

 Mentiunea A NU SE DESFACE PANA LA 
DATA DE 08.01.2015 ora 12.30  

 

V.6. Continutul documentelor de 

calificare si selectie 

Cerinte minime de calificare si selectie 

conform Pct III. 
 

V.7. Continutul propunerii tehnice  Propunerea tehnica trebuie să reflecte 
asumarea de către ofertant a tuturor 
cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini.  

 
Neabordarea in propunerea tehnica a tuturor 

aspectelor mentionate in Caietul de Sarcini 
sau neprezentarea atrage dupa sine 

incadrarea propunerii tehnice ca fiind 
neconforma 
 

V.8. Continutul propunerii 
financiare 

Prezentarea Formularui de oferta 
financiara, in original, semnat  de 

reprezentantul legal al operatorului economic 
şi ştampilat.  

 
Formularul de oferta financiara va fi insotit si 
de Anexa la Oferta finaciara prin care se 

prezinta modul de calcul si se evidentieaza 
preturile unitare. 
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V.9. Alte instrucţiuni de 

prezentare a documentatiei de 
participare 

 

Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau 

scris peste documentatie sunt valide doar dacă 
sunt vizate de către persoana/persoanele 

autorizată/autorizate să semneze oferta.  
 
Documentatia de participare la procedura se 

primeste de Achizitor doar daca este intacta si 
sigilata si se păstrează de aceasta, până la 

data si ora deschiderii procedurii. 
 
In cazul in care se constata o discrepanta 

intre prevederile caietului de sarcini si 
modelul de documente si formulare 

atasate prezentei documentatii de 
atribuire, prevederile mentionate in 
caietul de sarcini primeaza. 

 
Formularele sunt modele orientative 

pentru a ghida ofertantii in formularea 
ofertei. 

 

V.10. Posibilitatea retragerii sau 

modificării ofertei 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau 

a-si retrage oferta numai inainte de data 
limita stabilita pentru depunerea ofertelor si 
numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. 

 
In cazul in care ofertantul doreste sa opereze 

modificari in oferta deja depusa, acesta are 
obligatia de a asigura primirea si inregistrarea 
modificarilor respective de catre Achizitor 

pana la data limita pentru depunerea 
ofertelor.  

 
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau 
a-si modifica oferta dupa expirarea datei 

limita pentru depunerea ofertelor, sub 
sanctiunea excluderii acestuia din procedură 

 
Ofertele depuse la o alta adresa a Achizitorului 
decat cea stabilita in anuntul de participare ori 

primite de catre Achizitor dupa expirarea datei 
limita pentru depunerea ofertelor nu vor fi 

luate in considerare in procesul de evaluare. 
 

V.11. Informaţii referitoare la 
termenele de prestare a serviciilor  

Serviciile vor fi prestate conform datelor 
mentionate in Caietul de Sarcini.  
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V.12. Modalităţi de contestare a 
deciziei achizitorului de atribuire a 

contractului de achiziţie şi de 
soluţionare a contestaţiei 

Decizia de atribuire a contractului de achiziţie 
va putea fi contestată în termen de 3 zile de la 

data primirii acesteia în scris.  
 

Contestaţia va fi adresată Achizitorului şi va fi 
soluţionată în termen de maximum 3 zile 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. 
 

Contestatia depusa la achizitor se solutioneaza 
de catre o comisie desemnata in acest sens de 

catre reprezentantul legal al Achizitorului. 
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 sau urmand a fi reluata sau se va 
relua procesul de evaluare dupa caz. 

 
În cazul în care ofertantul este nemulţumit de 
soluţia dată contestaţiei sale, poate formula 

acţiune la instanta de judecata competenta în 
termen de 3 zile de la primirea soluţiei, cu 

obligaţia notificării achizitorului, în interiorul 
aceluiaşi termen. 
 

V.13. Clauzele contractuale 
obligatorii, inclusiv condiţiile de 

actualizare/ modificare a preţului 
contractului de achiziţie 

Facturarea se va face la finalul prestarii 
serviciilor.  

Plata serviciilor se va face in termen de 
30 de zile de la data primirii facturii de 

catre achizitor 
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CAIETUL DE SARCINI 

 
 

I. INFORMATII GENERALE  

 
Prezentul contract de prestari servicii este cofinantat din Fondul Social European prin 

intermediul proiectului Servicii educationale integrate pentru comunitatile de romi – 
ID 140080 
 

Scopul prezentului contract este achizitia de servicii de cazare și servicii de 
restaurant in vederea desfasurarii cu succes a sesiunilor de formare. 

Ofertantul va pune la dispozitia achizitorului si salile de conferinta. Toate 
serviciile furnizate pentru organizarea unui sesiuni de curs, trebuie să fie 

asigurate în cadrul aceleiași locații. 
 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI  
 

Obiectul acestui contract este prestarea unui pachet de servicii de cazare, restaurant 
si asigurarea unor sali de curs necesare pentru buna desfasurare a sesiunilor de 
formare asa cum sunt ele descrise mai jos. Cerintele prezentului Caiet de Sarcini sunt 

considerate minime si obligatorii. Nu se accepta niciun fel de deviere de la acesta 
iar orice oferta care nu respecta cerintele prezentului Caiet de Sarcini va fi declarata 

neconforma.  
 
Daca din diverse considerente, evenimentul nu poate avea loc in perioada mentionata 

mai sus, acestea se vor reprograma de catre Achizitor, cu consultarea 
ofertantului. 

 
 

III. CERINTE GENERALE CONTRACTUALE 

 
Cerinte generale pentru serviciile de cazare  

- Unitatile hoteliere trebuie sa fie incadrate la un standard de 3 stele (***) sau mai 
mult cu condiția încadrării în plafonul maxim, conform prevederilor art. 9, alin. 2, 
lit. c), (iv), respectiv 300 lei cazare / zi / persoană și 200 lei servicii de masa / zi / 

persoana pentru deplasări interne din Ordinul comun nr. 1117 / 2010 al 
Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor 

Publice pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în 
cadrul operațiunilor finanțate prin Programul Operațional Sectorial – Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013. 

- Ofertantul va pune la dispoziție pe întreaga durata a sesiunilor de curs 
cel putin o persoana pentru rezolvarea operativă a formalităţilor de 

cazare, comunicarea cu unitatea hoteliera, etc. 
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- 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.  

 

Cerinte generale pentru serviciile de masa  
- Unitatea hoteliera propusa trebuie sa prezinte o unitate de alimentatie publica 

proprie de tip restaurant cara sa permita servirea mesei pentru toti participantii. 
Atat dejunul cat si cina vor avea loc intr-o singura serie in restaurantul propriu al 
hotelului.  

- Pauzele de cafea vor fi organizate intr-o sala separata sau in foyer-ul hotelului 
(daca unitatea prezinta unul) sau vor fi amplasate in apropierea salilor de 

conferinta. 
 

Prânzul va fi format din: 
- Felul I (supă/ ciorbă) 
- Felul II fel principall pe baza de carne (pui, porc / vita, pește), garnitură 

(legume gratinate, cartofi nature/pai/țăranești, orez, paste, etc.) și salata (salata 
de roșii, salată de varza, salata de murături, morcov cu telina) 

- Desert (fructe/ prăjituri) 
- Apa minerală plata și carbogazoasă: 0,5 l / persoană 
- Minim 2 sortimente de pâine (neagra/alba) 

In pregatirea mesei se va ține cont de persoanele care au un regim alimentar 
diferit 

 
Meniul pentru cina va fi compus dintr-un fel principal pe baza de carne (pui, porc / 
vita, pește, gatite în modalitati diferite: la gratar, la cuptor, cu sos), garnitură 

(legume gratinate, cartofi nature/pai/țăranești, orez, paste, etc.) și salata (salata 
de roșii, salată de varza, salata de murături, morcov cu telina). 

- Desert (fructe/ prăjituri) 
- Apa minerală plata și carbogazoasă: 0,5 l / persoană 
- Minim 2 sortimente de pâine (neagra/alba) 

 
Pe parcursul cursului de formare se va servi coffee break ce va consta in:  

• Cafea naturală proaspata, 50 ml/persoana  
• Ceai (pliculet) – cel putin trei sortimente (negru, verde, fructe)  
• Lapte condensat sau lapte proaspat pentru cafea/ceai 

• Miere,  zahar  
• Apa minerala – plata și carbogazoasă, 0,5 l/persoana 

• Produse de patiserie 
 

 

Cerinte generale pentru Sali de conferinta  
- Unitatea hoteliera propusa trebuie sa asigure in mod gratuit sali conform cu 

specificatiile prezentate mai jos.  
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- Salile de curs trebuie sa aiba o capacitate de minim 35-40 de locuri si sa poata fi 

adaptata specificului organizarii sesiunilor de formare. Suprafata acceptata pentru 
fiecare sala de curs este de minim 50mp si maxim 100mp. 

- Salile de conferinta propuse trebuie sa permita diverse aranjamente ale 

mobilierului (teatru, U-shape).  
- Salile trebuie să fie distincte ca si incaperi si sa asigure izolarea fonică a fiecăreia 

astfel încât sesiunile de formare să se desfășoare în bune condiții.  
- Salile de conferinta propuse trebuie sa beneficieze de iluminare naturala (nu se 

accepta sali la demisol si la mansarda sub sanctiunea declararii ofertei ca 

neconforma) 
- Salile nu trebuie sa prezinte bariere de comunicare (ziduri, coloane, pereti, scari, 

panouri, etc) sub sanctiunea declararii ofertei ca neconforma. 
- Salile trebuie sa fie dotate cu aer conditionat, internet wireless gratuit, masa 

pentru traineri (2 scaune si 1 masa) si mese si scaune confortabile pentru 
participanti. 

- Fiecare sala trebuie sa fie dotata cu videoproiector, ecran de proiectie, laptop, 

flichart (50 coli), markere in patru culori.  
- Pentru fiecare modul de curs trebuie sa fie asigurata si o imprimanta alb-negru 

laser pentru a asigura achizitorului accesul la multiplicare materiale. Pentru fiecare 
curs se vor asigura consumabile și hartie pentru 500 de pagini.  

 

 
Continutul propunerii tehnice 

Operatorul economic va prezenta în oferta tehnică cel puţin următoarele elemente:  
 Imagini edificatoare cu hotelurile propuse pentru indeplinirea contractului – 

exterior si interior – atat pentru camere cat si pentru salile de conferinte, 

insotite de o descriere amanuntita a facilitatilor puse la dispozitie  (pentru 
camere, mentionarea suprafetei si a dotarilor, pentru salile de conferinta, 

capacitatea minima si maxima, posibilitatile de aranjare, echipamente tehnice 
si alte dotari) 

 Propunerile de meniuri pentru pranz, cina si pauzele de cafea 

 
Conditii de plata 

 
Plata serviciilor prestate se va efectua in termen de 30 zile de la primirea de catre 
Achizitor a facturii emise de Ofertant.  
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IV. CERINTE SPECIFICE CONTRACTUALE  

 

1. Sesiune de formare 16.01.2015 – 18.01.2015 organizata intr-o locație în 
BUcurești pentru un numar de 76 de persoane 

 
Servicii solicitate 

Nr. 
crt. 

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrarilor Cantitate 
minimă 
estimată 

1 Servicii cazare camera single (6 camere X 2 nopți) 12 

2 Servicii cazare camera duble (35 camere X 2 nopți ) 70 

3 Coffee break  (4 X 76 participanti) 304 

4 Servicii restaurant – cina (2 cine X 76 participanți) 152 

5 Servicii restaurant – prânz (2  prânzuri X 76 participanți) 152 

6 Sala de conferinte (2 Sali X 2 zile) inclusă în pachetul 
achizitionat 

4 

7 Servicii transport 76 pers 

 

Detalierea serviciilor solicitate  
Cursul de formare se desfășoară pe parcursul a 3 zile calendaristice (2 zile de 

cazare). Participanții vor sosi în prima zi la prânz și vor pleca în a treia zi la prânz. 
 
Evenimentul va avea loc în perioada  16.01.2015 – 18.01.2015. 

 
 

a. Servicii hoteliere de cazare 
Unitatea hotelieră trebuie sa fie localizată în Bucruești într-un hotel situat la maxim 7 

km de centrul orașului (km 0) si să prezinte un standard de 3 stele, să fie dotată cu 
restaurant propriu care să permită servirea micului dejun inclus în prețul de cazare și 
2 săli de întâlnire/conferinta de o capacitate minimă de 35 persoane, incluse în 

același pachet.  
 

Cazarea participanților se va face în camere single și duble. Pentru profesori SEI, 
excepția de la cazarea în camera duble se face numai daca există un număr impar de 
participanți din fiecare sau de amândouă sexe, situație în care acesta/aceasta va fi 

cazată în cameră single. Camerele duble vor avea paturi individuale. Toate camerele 
vor avea o suprafață minimă de 20 mp, vor fi dotate cu baie proprie și televizor. 

 
Deoarece invitații nu au confirmat încă prezența la eveniment, considerăm oportun ca 
achiziția pentru servicii de cazare să se realizeze cu marja de număr de camere 

minime și maxime. Numarul de camere achiziționate este de minim 35 camere și 
maxim 41 camere  pentru 2 nopți de cazare.  
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b. Servicii de restaurant (prânz, cina, pauze de cafea) 

Pe durata evenimentului invitații vor servi prânzul în restaurantul hotelului sau într-un 
spațiu special amenajat din interiorul hotelului. Prânzul va cuprinde 2 feluri de 
mâncare și desert și va fi servit în regim “buffet suedez”. Prânzul va fi format din: 

- Felul I (supă/ ciorbă) 
- Felul II din  mâncare pe bază de carne (pui, porc/vită, pește, gătite în modalități 

diferite: la grătar, la cuptor, cu sos), garnitură (de ex. legume gratinate, cartofi 
pai, ciuperci sote, cartofi țărănești, orez, paste, etc.), salată (salată de roșii, 
salată de varza, salată de murături) 

- Desert (fructe/prăjituri/dulciuri) 
- Apă minerală plată și carbogazoasă: 0,5 l/persoană 

- Minim 2 sortimente de pâine 
- In pregatirea prânz se va ține cont de persoanele care țin post sau care au un 

regim alimentar specific.  
Meniul pentru cină va fi compus dintr-un fel de mâncare pe bază de carne (pui, 
porc/vită, pește, gătite în modalități diferite: la grătar, la cuptor, cu sos), garnitură 

(de ex. legume gratinate, cartofi pai, ciuperci sote, cartofi țărănești, orez, paste, 
etc.), salată (salată de roșii, salată de varză, salată de muraturi), desert, pâine și apă 

minerală  plată/carbogazoasă.  
  
  Pe parcursul cursului de formare se va servi coffee break ce va consta în:  

- Cafea naturală proaspătă, 50 ml/persoană  
- Ceai (pliculet) – cel putin trei sortimente (negru, verde, fructe)  

- Lapte condensat sau lapte proaspăt pentru cafea/ceai 
- Miere,  zahăr și îndulcitor artificial la stick/plic pentru îndulcirea ceaiului/cafelei; 
- Apă minerală – plată și carbogazoasă, 0,5 l/persoană 

- Produse de patiserie 
 

  Cofee break va fi servit partipanților în felul următor: 
- În prima zi de curs – 1 cofee break în pauza de după-masă 
- În a doua zi de curs – 2 cofee break (în pauza de dimineață și respectiv după-

masă) 
- În a treia zi de curs – 1 cofee break în pauza de dimineață 

 
 
c. Săli de conferintă - vor fi incluse în pachetul achiziționat  

Sălile în care va avea loc evenimentul,  trebuie să aibe o capacitate minimă de 35 de 
persoane. Sala va fi echipată cu 3-4 mese de lucru pentru a permite lucrul în echipă a 

participanților. 
Deoarece vor avea loc prezentări și discuții în sălile propuse nu trebuie să existe 
bariere de comunicare  (ziduri, pereți în mijlocul salii etc), sala trebuie să fie luminata 

natural. 
 

Pentru buna desfasurare a evenimentului sălile trebuie să fie dotate cu internet, 
router wireless, videoproiector, ecran, flipchart, markere în doua culori.  
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c. transport participanți 

Se solicită asigurarea transportului participanților la și de la locul de desfășurare a 
evenimentului. Ofertantul este liber să stabilească condițiile și modalitatea de 
transport a participanților (microbuz, tren sau autovehicul personal) cu condiția 

încadrării în valoarea estimativă. 
Localitatile de domiciliu ale participantilor sunt: Targu Mures, Cluj, Reghin, Medias, 

Sacele, Ploiesti, Bucuresti, Buzau, Bacau, Botosani, Dolhasca, Iasi, Slobozia, Calarasi, 
Braila, Galati, Giurgiu. 
 

Estimarea noastră este că vor fi nevoie de aproximativ 3-4 autocare/microbuze.  
 

Ofertantul trebuie să asigure prezența tuturor participanților în prima zi până cel 
târziu la orela 14 și să asigure transportul către localitățile de domiciliu începând cu 

ora 14.00 din ziua a treia. 
 

 

2. Sesiune de formare 23.01.2015 – 25.01.2015 organizata intr-o locație în 
București pentru un numar de 156 de persoane 

 
Servicii solicitate 

Nr. 
crt. 

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrarilor Cantitate 
minimă 
estimată 

1 Servicii cazare camera single (6 camere X 2 nopți) 12 

2 Servicii cazare camera duble (75 camere X 2 nopți ) 150 

3 Coffee break (4 X 156 participanti) 624 

4 Servicii restaurant – cina (2 cine X 156 participanți) 312 

5 Servicii restaurant – prânz (2  prânzuri X 156 participanți) 312 

6 Sala de conferinte (4 Sali X 2 zile) inclusa in pachetul 
achizitionat 

8 

 
Detalierea serviciilor solicitate  

Cursul de formare se desfășoară pe parcursul a 3 zile caledaristice (2 zile de cazare). 
Participanții vor sosi în prima zi la prânz și vor pleca a treia zi la prânz. 
 

Evenimentul va avea loc în perioada  23.01.2015 – 25.01.2015. 
 

a. Servicii hoteliere de cazare 

 
Unitatea hotelieră trebuie să fie localizată în București într-un hotel situat la maxim 7 

km de centrul orașului, să prezinte un standard de 3 stele, să fie dotată cu restaurant 
propriu care să permită servirea micului dejun inclus în prețul de cazare și 4 săli de 
întâlnire/conferință de o capacitate minimă de 35 persoane, incluse în același pachet. 
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Cazarea participanților se va face în camere single și duble. Pentru profesori, excepția 

de la cazarea în camera duble se face numai daca există un număr impar de 
participanți din fiecare sau de amândouă sexe, situație în care acesta/aceasta va fi 
cazată în cameră single. Camerele duble vor avea paturi individuale. Toate camerele 

vor avea o suprafață minimă de 20 mp, vor fi dotate cu baie proprie și televizor. 
 

 
Deoarece invitații nu au confirmat încă prezența la eveniment, considerăm oportun ca 
achiziția pentru servicii de cazare să se realizeze cu marja de număr de camere 

minime și maxime. Numarul de camere achiziționate este de minim 75 camere și 
maxim 81 camere  pentru 2 nopți de cazare.  

 
b. Servicii de restaurant (prânz, cina, pauze de cafea) 

Pe durata evenimentului invitații vor servi prânzul în restaurantul hotelului sau intr-un 

spațiu special amenajat din interiorul hotelului. Prânzul  va cuprinde 2 feluri de 
mâncare și desert și va fi servit în regim “buffet suedez”. Prânzul va fi format din: 

- Felul I (supă/ ciorbă) 

- Felul II din  mâncare pe bază de carne (pui, porc / vită, pește, gatite în 

modalitați diferite: la grătar, la cuptor, cu sos), garnitură (de ex. legume 

gratinate, cartofi pai, ciuperci sote, cartofi țărănești, orez, paste, etc.), salată 

(salată de roșii, salată de varza, salată de murături) 

- Desert (fructe/prăjituri/dulciuri) 

- Apă minerală plată și carbogazoasă: 0,5 l / persoană 

- Minim 2 sortimente de pâine 

  În pregatirea prânzului se va ține cont de persoanele care țin post sau care au un 

regim alimentar specific.  
Meniul pentru cină va fi compus dintr-un fel de mâncare pe baza de carne (pui, 

porc/vita, pește, gătite în modalități diferite: la grătar, la cuptor, cu sos), garnitură 
(de ex. legume gratinate, cartofi pai, ciuperci sote, cartofi țărănești, orez, paste, etc.), 
salată (salată de roșii, salată de varză, salată de murături), desert, pâine și apă 

minerală  plată/carbogazoasă.  
  

  Pe parcursul cursului de formare se va servi coffee break ce va consta în:  
 Cafea naturală proaspătă, 50 ml/persoană  

 Ceai (pliculeț) – cel puțin trei sortimente (negru, verde, fructe)  

 Lapte condensat sau lapte proaspăt pentru cafea/ceai 

 Miere,  zahăr și îndulcitor artificial la stick/plic pentru îndulcirea 

ceaiului/cafelei; 

 Apă minerală – plată și carbogazoasă, 0,5 l/persoană 

 Produse de patiserie 

 
  Cofee break va fi servit partipanților în felul urmator: 

- În prima zi de curs – 1 cofee break în pauza de după-masă 
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“Servicii educaţionale integrate pentru comunităţile de romi”  Contract nr. POSDRU/162/2.2/S/140080 
Investește în oameni! 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

- În a doua zi de curs – 2 cofee break (în pauza de dimineața și respectiv după-

masă) 
- În a treia zi de curs – 1 cofee break în pauza de dimineață 

 

c. Săli de conferintă - vor fi incluse în pachetul achizitionat  

Sălile în care va avea loc evenimentul, trebuie să aibe o capacitate minimă de 40 de 
persoane. Fiecare sală va fi echipată cu 3-4 mese de lucru, pentru a permite lucrul în 

echipă a participanților. 
 

Deoarece vor avea loc prezentări și discuții, în  salile propuse nu trebuie sa existe 
bariere de comunicare  (ziduri, pereți în mijlocul salii etc), sala trebuie să fie luminată 
natural. 

Pentru buna desfășurare a evenimentului sălile trebuie să fie dotate cu internet, 
router wireless, videoproiector, ecran, flipchart, markere în doua culori.  
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