Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: COLEGIUL NAȚIONAL „IONIȚĂ ASAN” CARACAL
Titlul subproiectului: Școala șanselor egale, viitor asigurat!
Acord de grant nr. SGL/RI/214/27.06.2017
Caracal, 15.09.2017

LANSAREA procedurii
pentru achiziția de servicii, altele decât consultanță și instruire
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
1.

Beneficiarul COLEGIUL NAȚIONAL „IONIȚĂ ASAN” CARACAL a primit un grant de la Ministerul
Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul
Schemei de Granturi pentru licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi
intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de servicii, altele decât consultanță.
În acest sens, sunteți invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele
servicii:
I.

II.
III.

Transport:
a) 360 km, 44 persoane, 1 zi, 4 acțiuni
b) 700 km, 27 persoane, 3 zile, 3 acțiuni
Cazare, masă (zonele Deva, Sibiu, Brașov): 2 nopți, 28 persoane, mic dejun inclus plus 2 prânzuri
și 2 cine pentru 28 persoane, 3 acțiuni
Tipărire revistă: 2 numere pe an, alb-negru și/sau color, 120 exemplare/număr, 4 ani

2.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă serviciile solicitate mai sus.

3.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi
condiţiile de prestare precizați și va fi trimisă la: Colegiul Național „Ioniță Asan” Caracal
Adresa: Bld. Nicolae Titulescu, 39, Caracal, 235200, Olt
Telefon/Fax: 0249515260
E-mail: cniasan2004@yahoo.com
Persoană de contact: Constantinescu George

4.

Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax.

5.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este:
22.09.2017, ora 14:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

6.

Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate serviciile prevăzute şi orice alte costuri
necesare realizării serviciilor, conform cerințelor și specificațiilor Beneficiarului. Oferta va fi
exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7.

Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită
pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8.

Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc
cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care
îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără
TVA.
Responsabil de achiziţie
Constantinescu George

Anexa
Termeni şi Condiţii de Prestare Servicii
Achiziția de _________________ (denumirea achiziției)
Sub-Proiect: Școala șanselor egale, viitor asigurat!
Beneficiar: COLEGIUL NAȚIONAL „IONIȚĂ ASAN” CARACAL
Ofertant: ____________________
1.

Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

Nr.
crt.
(1)

Denumirea serviciilor

Cant.

(2)

(3)

Pret
unitar
(4)

Valoare
totala
fără TVA

TVA
(6=5* %TVA)

Valoare totala
cu TVA

(5=3*4)

(7=5+6)

TOTAL
2.

Preţ fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării
contractului.

3.

Calendar de realizare a serviciilor: Serviciile prevăzute se realizează conform graficului de
activități al beneficiarului pe baza Contractului/ Notei de Comanda: [a se completa de către
Ofertant]

Nr.
crt.
1.

Denumirea serviciilor

Cant.

Termene de realizare

1.

Plata facturii se va efectua in lei, 100% la realizarea efectivă a serviciilor prevăzute, pe baza
facturii Prestatorului şi a procesului verbal de recepţie.

2.

Specificaţii Tehnice:

(de inserat specificațiile tehnice aferente serviciilor oferite, în afara celor de consultanță):
B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]
Denumirea serviciilor
Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim
acceptate de către Beneficiar
Parametri de Funcţionare minim acceptaţi de
către Beneficiar
Alte prevederi relevante

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:

