
Servicii coffee break+ bufet 3 sesiuni de o zi x 285 lei/zi - 855 lei (fara TVA) 

Pachet cazare + masa pentru 10 persoane x 3 sesiuni de o zi x 285 lei/zi - 8.550 lei (fara TVA) 

Valoarea totala estirnata: 9.405 lei (fara TV A) 

Limba de redactare a ofertei - limba romana. 
Oferta va fi exprimata in lei fara si cu TVA. 

2. PREZENTAREA OFERTEI 

Procedura de achizltie este in conformitate cu Ordinul nr. 1284/2016, privind aprobarea procedurii 
competitive aplicabile solicitantllor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii 
sau lucrari finantate din fonduri europene. 

Cod CPV - 79952000-2 - Servicii pentru evenimente 
Criteriul de atribuire: Pretu! eel mai sciaut. Va fi declarata ca~tigatoare oferta care are valoarea 

totala cea mai scazuta. 

1. INFORMATll GENERALE 
Achizitor: 
ASOCIAJIA "CENTRUL DE MEDIERE ~I ARBITRAJ PROPACT", persoana juridica de drept 

privat, cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti, bl. 17C, sc, 1, etaj 1, ap. 3, jud. Dolj, cod de inregistrare 
fiscala: 33112612 

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

va invita sa participati la achizipa directs avand ca obiect - Servicii organizare evenlmente (pachet 
cazare + masa si coffee break+ bufet) pentru partlcipartti' membri ai grupului de lucru, la cele 3 lntalniri 
organizate in cadrul activitatii A4.1- Fundamentarea ~i elaborarea de propuneri alternative la politicile 
publice in domeniul medierii, in cadrul proiectului .Medierea-politica publica eflcienta in dialogul civic", 
Cod SIPOCA 269/MySMIS 112412. 

Asociatia .Centrul de Mediere ~i Arbitraj Propact" implementeaza proiectul Cod SIPOCA 269/MySMIS 
112412, proiect tinantat in cadrul Programului Operational Capacitate Admlnlstratlva, cofinantat de 
Uniunea Europeans. din Fondul Social European. 

INVITATIE 
DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE 

in cadrul proiectului Medierea-politica publica eficienta in dialogu! civic 

Nr. 89 I 11.03.2019 

Competenfa face diferen/a! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Capacitate AdministrativlJ, 
cotinems; de Uniunea EuropeanlJ, din Fondul Social European. 

Cod Sf POCA 269/ Cod MySMIS 112412 
Titlul Proiectului: ·Medierea-politictJ publiclJ eficientlJ in dialogul civic" 

-- ... _ - 



Documente care trebuie sa lnscteasca oferta: 
Pentru demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale ofertantii vor depune (in 

fotocopie certificata pe proprie raspundere, de catre reprezentantul legal al entitatii, cu mentiunea 
,,conform cu originalul"): 

a. Certificat de inmatriculare emis de Oficiul Registrului Cornertului sau certificat de inscriere a 
persoanei juridice fara scop patrimonial la [udecatorle, dupa caz; 

b. Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea ~i sanctionarea neregulilor aparute tn obtinerea ~i 
utilizarea fondurilor europene ~i/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu moditicarile ~i 
completarile ulterioare; (Formular) 

c. Certificatul de clasificare pentru unitatea hoteliera 

Descrierea cerlntelor minime a serviciilor ce vor fi achtzttlonate: 
1 . Pachet cazare + masa: 

Vor avea loc 3 intalniri de lucru in mun. Craiova de cats 1 (una) zi fiecare, stabilite in datele de 
17.04.2019 ~i 17.05.2019. Cea de-a treia lntalnlre urmeaza a fi stabllita pentru o data ulterioara 
~i comunicata in timp util. Aceste date pot suporta decalari de +/- 2-3 zile in functie de 
disponibilitatea de cazare. 
Se solicita cazare cu mic dejun inclus ~i cina pentru 10 persoane la hotel clasificat minim 3* in 
regim de ocupare single. Totodata, participantilor carora Ii se va asigura cazarea cu mic dejun 
inclus, Ii se va asigura ~i cina in seara ce urrneaza evenimentului, in aceeasi locatie In care se 
va desfasura intalnirea de lucru l?i in care sunt cazati. 

2. Coffe break + bufet: 
Pe parcursul intalnirii de lucru, se va pune la dispozitia participantitor cafea sirnpla, 

cafea decofeinlzata, ceai, lapte pentru cafea, zahar alb/brun ~i indulcitor, apa minerals ~i plata, 
precum ~i mix de produse de patiserie. 

Data limita pentru depunerea ofertelor: 15.03.2019 ora 14.00 
Ofertele depuse la o alta adresa decat cea speciticata mai sus, sau dupa data ~i ora stabilite in 

acest sens, vor fi respinse. 
Data deschiderii ofertelor: 15.03.2019 ora 15:00 

Adresa unde se depun ofertele: Craiova, str.Calea Bucuresti, bl. 17 C, sc. 1, etaj 1, ap. 3, jud. 
Dolj sau prin email la office@mediereapoliticapublica.ro 

Nu se accepta oferte alternative, oferta va avea caracter term - pretul contractului nu se modifica. 

Competenfa face diferenfa! Proiect seiectet tn cadrul Programului Operational Capacitate Administrativll 
cotinemet de Uniunea EuropeantJ, din Fondul Social European. 

Cod Sf POCA 269/ Cod MySMIS 112412 
Titlul Proiectu/ui: "Medierea-politictl publictl eficienttl in dialogu/ civic" 

--- ... - - 



PADEANU MARIN 

REPREZENTANT LEGAL 

d. Doar pentru operatorul economic a carui oferta va fi declarata ca~tigatoare - certificat 
constatator emis de ONRC din care sa reiasa autorizarea activitatii de productie sau comercializare a 
produselor ce fac obiectul prezentei achizitii precum ~i numele asociatilor, actionarilor si a 
administratorilor societatii. 

Competerue face diferenfa! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Capacitate Admimstrativl!J, 
cotinentet de Uniunea Europeanl!J, din Fondul Social European. 

Cod SIPOCA 269/ Cod MySMIS 112412 
Titlul Proiectului: "Medierea-politicl!J publicl!l eficientl!J tn dialogul civic" 

-- - - 



Competența face diferența! 
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, 

cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.
Cod SIPOCA 269/ Cod MySMIS 112412

Titlul Proiectului: “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”

FORMULARUL nr.1

FORMULAR DE OFERTA

Către, 

ASOCIATIA CENTRUL DE MEDIERE SI ARBITRAJ PROPACT, Craiova, str.Calea București, bl. 17 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 Servicii  organizare evenimente (pachet cazare +

masă și coffee break + bufet) - Cod CPV – 79952000-2 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.



Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, 
cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

Cod SIPOCA 269/ Cod MySMIS 112412
Titlul Proiectului: “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”

                                                                                                                                FORMULAR 2

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

organizare evenimente (pachet cazare + masa si coffee break + bufet) -    Cod CPV – 79952000-2  ,

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
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