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Aprobat, 

                            Romeo Valeriu Bogdanovici 

Director General 

 
DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI 

PENTRU 
ACHIZITIA „FURNIZARE ALIMENTE SI ALTE PRODUSE PENTRU 

CURSURILE  DE FORMARE - IASI”  

  
 

Achizitor Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor 

Titlu Proiectului Centre„PICAS”- Puncte de Informare, Consiliere 
si Asistenta Specializata pentru somerii si 
persoanele in cautarea unui loc de munca din 
sectorul de constructii” 

ID proiect POSDRU 57868 

Denumirea contractului de 
achizitie 

Contract de furnizare de alimente si alte produse 

Calitatea achizitorului Beneficiar al proiectului 

Obiectul contractului de 
achizitie 

Obiectul contractului este format din alimente si 
alte  produse necesare cursurilor  de formare 

Cod CPV 15981100-9,15860000-4,03333000-4, 39221210-2, 

39221123-5, 39513200-3, 15831000-2 

1. INFORMATII GENERALE 

1.1. Achizitor 

Denumire: Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor 

Adresa: str. Justinian, nr. 11A, Sector 2, cod postal 020101, Bucuresti, Romania 

Persoana de contact: 

Andrei Banica 

Telefon: 0212123762 

 

E-Mail:andrei.banica@cmc.org.ro 

 
Fax: 0212123761 

Adresa de internet: www.cmc.org.ro 

 

1.2. Termenul limita de depunere a ofertelor: 25.09.2012, ora 14.00 
1.3.  Adresa unde se depun ofertele: la sediul achizitorului din str. Justinian, nr. 
11A, Sector 2, cod postal 020101, Bucuresti. 
 

http://www.cmc.org.ro/
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2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 
 

2.1. Denumire contract de 
achizitie publica 

Contract de furnizare de alimente si alte produse  

2.2. Obiectul contractului de 
achizitii publice 

Obiectul contractului este format din alimente si alte  
produse necesare cursurilor  de formare 

2.3. Locul de livrare  a 
produselor 

Centru PICAS Galati 

2.4. Durata contractului de 
achizitie publica 

Contractul se incheie pe o perioada de 2 luni 
calendaristice 

2.5. Estimarea valorii 
contractului 

Valoarea estimata a achizitiei este de 1,280 lei, fara 

TVA, echivalentul a 284 Euro, fara TVA, la un curs 

de schimb de 4,5073 lei/Euro. Evaluarea achizitiei a 

fost realizata in conformitate cu regulile privind 

estimarea valorii contractelor de achizitie publica 

prevazut O.U.G. 34/2006. 

2.6. Finantarea achizitiei Fondurile pentru prestarea serviciilor respective 
sunt asigurate prin finantare din Fondul Social 
European prin Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

 
3.  CRITERII MINIME DE CALIFICARE SI SELECTIE 

 

3.1. Situatia personala a 
candidatului/ ofertantului 
 

 Nu se solicita 

3.2. Capacitatea de exercitare 
a activitatii profesionale 
 
 

Nu se solicita 

 
4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 
 

Pretul cel mai scazut. Oferta declarata castigatoare va fi oferta depusă care are pretul 
cel mai scăzut 

 
5. PREZENTAREA OFERTEI 
 

5.1. Limba de redactare a 
ofertei  

romana  

5.2. Moneda in care este 
exprimat pretul contractului 

Lei 

5.3. Perioada de valabilitate a 
ofertei 

30 zile de la depunerea ofertei 
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5.4. Modul de prezentare a 
propunerii tehnice sI 
propunerii financiare 

Oferta se depune într-un plic netransparent, marcat 
corespunzător insotita de o Scrisoarea de înaintare. 
Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea si adresa 
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a 
fi deschisa, în cazul în care oferta respectivă este 
declarata intarziata.  

5.5. Termenul de plata Plata se va face numai prin transfer bancar, OP, 
internet banking sau in numerar, pe baza de factura 
emisa de catre furnizor/prestator, in termen de 
maxim 60 zile lucratoare de la primirea facturii si 
semnarea procesului verbal de receptie. 

5.6. Modificarea si retragerea 
ofertelor 

În cazul în care ofertantul doreşte să opereze 
modificari in oferta deja depusa, acesta are obligaţia 
de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor 
respective de catre autoritatea contractanta pana la 
data limita de depunere a ofertelor. Pentru a fi 
considerate parte a ofertei, pe plicul exterior se va 
marca, în mod obligatoriu, inscripţia „MODIFICĂRI”. 
Dacă plicul nu este marcat corespunzator, 
autoritatea contractantă nu isi asuma nici o 
responsabilitate pentru ratacirea ofertei. 

5.7. Termenul de executie a 
contractului 

Produsele vor fi livrate in termen maxim 24 de ore de 
la efectuarea comenzii. 

5.8. Clarificari privind 
documentatia/ofertele 
depuse 

In caz ca se doreste obtinerea de clarificari 
suplimentare referitoare la prezenta procedura, 
potentialii ofertanti vor adresa cereri scrise catre 
achizitor, folosind datele de contact mentionate in 
prezenta documentatie si in invitatia de a depune 
oferte de pret. Achizitorul va raspunde acestor cereri 
prin afisare pe site-ul propriu a raspunsului, astfel 
incat sa fie disponibil pentru toti potentialii ofertanti, 
fara a indica sursa intrebarii. Se va raspunde 
solicitarilor de clarificari primite pana cu 1 zi inainte 
de termenul limita de depunere a ofertelor. 
Raspunsul la solicitarile de clarificari se va afisa in 
maxim 1 zi de la data primirii solicitarii de clarificari. 
 
In cazul in care o oferta prezinta un pret neobisnuit 
de scazut sau alte neclaritati, achizitorul poate 
solicita clarificari in acest sens. 
Ofertantul va trebui sa raspunda la orice solicitari de 
clarificari adresate de achizitor in termenul mentionat 
in solicitarea de clarificari. Omisiunea de a raspunde 
in intervalul solicitat unei cereri de clarificari sau 
omisiunea de a raspunde complet vor duce la 
respingerea ofertei respective. 
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5.9. Modalitati de contestare 
a deciziei achiziitorului 

Orice ofertant care a depus oferta, precum si orice 
potential ofertant care doreste sa depuna oferta, 
poate contesta prevederile prezentei documentatii, 
precum si modul de evaluare a ofertelor si de 
selectare a ofertei castigatoare. Contestatia se 
depune in scris si va mentiona, urmatoarele: numele 
si adresa contestatorului, numele achizitorului, 
numele contractului de achizitie, obiectul contestatiei, 
motivarea in fapt si in drept a cererii, mijloacele de 
proba, semnatura persoanei imputernicite sa 
angajeze raspunderea contestatorului.  
 
Contestatia se depune cel tarziu in urmatoarele 
termene: 

- in cazul contestarii unor prevederi ale 
documentatiei pentru ofertanti sau a unor 
clarificari/modificari emise de achizitor –  in 
termen de maxim 6 zile de la publicarea 
documentatiei. 

- in cazul contestarii unor decizii privind 
evaluarea ofertelor sau selectarea ofertei 
castigatoare – in termen de maxim 6 zile de la 
data comunicarii rezultatului procedurii. 

 
Documentatia pentru ofertanti, precum si decizia de 
atribuie va putea fi atacata la organismele de 
solutionare a contestatiilor competente. 

Inainte de a va adresa organului de solutionare a 
contestatiilor contestatorul are obligatia de a notifica 
achizitorul cu privire la incalcarea alegata si de a 
transmite o copie a contestatiei si achizitorului 

5.10. Clauze contractuale 
obligatorii, inclusiv conditii 
de actualizare / modificare a 
pretului contractului de 
achizitie 

Modelul de contract care va fi semnat dupa 
selectarea ofertei castigatoare este atasat prezentei 
documentatii. Nu vor fi acceptate modificari ale 
acestui document dupa comunicarea rezultatului 
procedurii, altele decat cele referitoare la 
personalizarea acestuia cu datele din oferta 
declarata castigatoare.  
 
In cazul in care ofertatii doresc eliminarea sau 
modificarea anumitor clauze contractuale, sau 
introducerea unor clauze noi, vor solicita acest lucru 
prin clarificari sau in cadrul ofertei.  
 
Contractul de achizitie se va rezilia de drept fara 
formallitati prealabile si fara interventia vreunei 
instante de judecata si/sau organ cu atributii 
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jurisdictionale, la data admiterii de catre comisia 
desemnata de catre achizitor a contestatiei depusa 
impotriva deciziei de atribuire a contractului de 
achizitie. 

Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta oricand 
contractual de achizitie, in cazul incalcarii grave a 
contractului, printr-o notificare scrisa adresata 
furnizorului/prestatorului, fara nici o compensatie si 
punere in intarziere prealabila si fara interventia 
vreunei instante judectoaresti ori vreunui organ cu 
atributii jurisdictionale. 

Pretul contractului de achizitie este ferm si 
neajustabil pe toata durata contractului. 

Contractul de achizitie va contine datele de 
identificare ale partilor semnatare, obiectul, valoarea, 
durata contractului, conditii de reziliere, de receptie si 
punere in functiune, service, garantie etc. 

 
6. Descrierea obiectului contractului (Specificatiile tehnice) 
 
In vederea organizarii cursurilor  de formare care se vor desfasura la Centru PICAS Iasi, 
Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor achizitioneaza produse de apa minerala, 
cafea, lapte, farfurii, pahare, servetele de masa etc. conform tabelului de mai jos. 
 

Produsele vor fi livrate pe perioada necesara derularii cursurilor  de formare de tehnician 
devize si masuratori in constructii care va fi comunicata la momentul semnarii 
contractului. 
 
Ofertele se vor depune fiecare tip de produs si pentru intreaga cantitate. Nu este 
admisibila oferta pentru fiecare lot in parte. 
 
Oferta se va depune pentru urmatoarele produse. 
 

Produs Unitate  Cantitate 

Apa plata si minerala 2 L 10 bucX10 zile  

Cafea cutie 500 g 2 bucX10 zile 

Lapte pentru cafea  1 l 1l x 10 zile 

Seturi pahare transparent  PS/PP P200. 
Caracteristici: 
Volum: 200 ml 

50 buc/set 1 setx10 zile 

Pachet servetele 100 buc/ 

pachet 

2x10 zile  
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Plicuri ceai Cutie (20 

plicuri) 

2x10 zile 

Zahar kg 2x10 zile 

Lingurite plastic Cutie (100 

buc) 

1x10 zile 

 
 

Data: 19.09.2012 
 
Redactat si intocmit, 
Andrei BANICA 
Expert achizitii publice 
 
Avizat,   
Simion ILIE 
Manager proiect  
 

 


