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INVITAȚIE
DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE

în cadrul proiectului Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic

Asociația „Centrul de Mediere și Arbitraj Propact” implementează proiectul Cod SIPOCA 269/MySMIS
112412,  proiect  finanțat  în  cadrul  Programului  Operațional  Capacitate  Administrativă,  cofinanțat  de
Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

1. INFORMAȚII GENERALE
             Achizitor:

ASOCIAȚIA "CENTRUL DE MEDIERE ȘI ARBITRAJ PROPACT",  persoană juridică de drept
privat, cu sediul în Craiova, str.Calea București, bl. 21 C, sc. 1, etaj 1, ap. 3, jud. Dolj , cod de înregistrare
fiscală: 33112612

Persoana de contact: Pădeanu Marin- Manager proiect
Telefon: 0746.228.229
E-mail: office@mediereapoliticapublica.ro 

vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect - Servicii de închiriere a unei săli de conferinţe
cu  dotările  şi  echipamentele  necesare  si  servicii  de  catering  aferente,    î  n  vederea  organizării  unei  
conferințe  pentru  70  persoane    î  n  Craiova,    î  n  data  de  05.09.2018    între  orele  17.00-19.00   în  cadrul
proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, Cod SIPOCA 269/MySMIS 112412.
Procedura  de  achiziție  este  în  conformitate  cu  Ordinul  nr.  1284/2016,  privind  aprobarea  procedurii
competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii
sau lucrări finanţate din fonduri europene.
          CPV 55120000-7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel
          CPV 55520000-1 - Servicii de catering
         Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut. Va fi declarată câștigătoare oferta care are valoarea
totală cea mai scăzută.

                2. PREZENTAREA OFERTEI

Limba de redactare a ofertei – limba română.
             Oferta va fi exprimată în lei fără si cu TVA conform Formular 1.

Valoarea estimată este de 3.000 lei (TVA inclus).

Nu se acceptă oferte alternative, oferta va avea caracter ferm - prețul contractului nu se modifică.

           Adresa unde se depun ofertele: Craiova, str.Calea București, bl. 21 C, sc. 1, etaj 1, ap. 3, jud.
Dolj sau prin email la office@mediereapoliticapublica.ro 

mailto:office@mediereapoliticapublica.ro
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Data limita pentru depunerea ofertelor:  28.08.2018 ora 24.00
           Ofertele depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus, sau după data și ora stabilite în
acest sens, vor fi respinse.
              Data deschiderii ofertelor: 29.08.2018 ora 11:00

 Descrierea cerințelor minime a produselor ce vor fi achiziționate:

1 Să fie separată prin pereţi despărţitori de alte încăperi ale unităţii, astfel încât participanţii 
la eveniment să nu fie deranjaţi de activităţi desfăşurate în apropierea sălii de evenimente
(nu se accepta organizarea conferintei in locatii de servire a meselor, de tip restaurant, 
bar etc).

2 Să nu aibă elemente arhitecturale ce ar putea împiedica vizibilitatea persoanelor aflate în
sală. 

3 Să aibă lumină naturală, dar cu posibilitatea de proiecţie în condiţii bune si dotare cu 
instalaţie de climatizare; 

4 Prezidiu amenajat pentru 3 persoane;

5 Să aibă conexiune wireless la Internet - acces gratuit la Internet;

6 Sa se puna la dispozitie videoproiector, ecran de proiecţie, telecomanda care să permită
schimbarea slideurilor de la distanţă şi pointer; 

7 De asemenea, prestatorul trebuie să asigure necesarul tehnic (mufe, prelungitor, acces 
la prize) pentru conectarea laptopului beneficiarului la videoproiectorul sălii;

8 Asigurarea de personal tehnic pentru supervizare funcționării aparaturii tehnice pe 
parcursul evenimentului;

9 Se va asigura un spaţiu de recepţie adecvat pentru primirea şi înregistrarea 
participanţilor;

10 Cafea simplă minim - 150 ml/persoană, lapte pentru cafea, zahăr alb/brun, îndulcitor;

11 Apă minerală minim 250 ml/persoana și apă plată minim 250 ml/persoană, pahare de
sticlă pentru cei 70 participanţi;

12 Platouri cu aperitive (gustări reci / gustari calde)

          

Documente care trebuie sa însoțească oferta:
Pentru demonstrarea capacităţii de exercitare a activităţii profesionale ofertanţii vor depune (în

fotocopie  certificată  pe  proprie  răspundere,  de  către  reprezentantul  legal  al  entităţii,  cu  menţiunea
„conform cu originalul”):

a. Certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerţului sau certificat de înscriere a
persoanei juridice fără scop patrimonial la judecătorie, după caz; 
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b. Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi
completările ulterioare; (Formular 3)

c.  Doar  pentru  operatorul  economic  a  cărui  ofertă  va  fi  declarată  câștigătoare  –  certificat
constatator emis de ONRC din care sa reiasă autorizarea activității de producție sau comercializare a
produselor  ce  fac  obiectul  prezentei  achizitii  precum  și  numele  asociaților,  acționarilor  și  a
administratorilor societatii.

            Plata produselor se va efectua în termen de 10 de zile de la data emiterii și înregistrării facturii la
sediul achizitorului .

REPREZENTANT LEGAL

PĂDEANU MARIN
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FORMULARUL nr.1

FORMULAR DE OFERTA

Către, 

ASOCIATIA CENTRUL DE MEDIERE SI ARBITRAJ PROPACT, Craiova, str. Craiova, str.Calea București,

bl. 21 C, sc. 1, etaj 1, ap. 3, jud. Dolj

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ofertantului SC …………………...

SRL, mă ofer ca, în conformitate cu prevederile si cerințele cuprinse în documentația mai sus menționata,

să furnizez serviciile solicitate, respectiv servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel (CPV

55120000-7) si  servicii  de  catering  (CPV 55520000-1), pentru  suma  de  .....................................lei,

(suma  în  litere  si  în  cifre)  la  care  se  adauga  taxa  pe  valoarea  adaugată  în  valoare

de……………………………...………...lei. (suma în litere si în cifre)

2. Ne angajăm ca,  în cazul  în care oferta  noastra  este  stabilită  castigătoare,  să furnizăm produsele

conform cerințelor.

3. Pana la încheierea si semnarea contractului aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de

dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câstigatoare, vor constitui  un contract angajant

între noi.

Data___________/______/______

__________________, în calitate de_________________________, legal autorizat să semnez

(semnătură)

oferta pentru și în numele __________________ SRL.
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                                                                                                                                FORMULAR 3

OFERTANT 

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

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea

fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările

ulterioare

 Subsemnatul  (a),  ..................................................................................,  în  calitate  de

reprezentant legal al .............................................., referitor la procedura de achizitie directa - servicii de

reuniuni şi conferinţe organizate la hotel (CPV 55120000-7) si servicii de catering (CPV 55520000-

1), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la

art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă

încadrez în  ipotezele  descrise la  art.  14 din  Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului  nr.  66/2011 privind

prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene

şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodata declar  că  am luat  cunoștință  de  prevederile  articolului  57  din  Regulamentul

financiar UE nr. 966/2012 precum și prevederile legislației naționale în vigoare.

Subsemnatul(a),  ..................................................................................,  declar  că  voi

informa imediat Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj Propact dacă vor interveni modificări în prezenta

declaraţie. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi

înţeleg că Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj Propact are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi

confirmării declaraţiei, orice informaţii suplimentare.

 Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil

de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

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

 (numele şi funcţia persoanei autorizate)

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

Semnătura persoanei autorizate

A se completa / particulariza


