
 
 

 
DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI 
PENTRU ACHIZIŢIA – Servicii de cazare  

Cod CPV: 98341000-5 
 

 
Achizitor: CENTRUL DIECEZAN CARITAS IA ŞI 
Titlul proiectului POSDRU: RE ŢEA DE INCLUZIUNE SOCIALĂ PE PIAŢA MUNCII  
Nr. contractului de finan ţare: POSDRU/96/6.2/S/63249  
Calitatea achizitorului în 
cadrul proiectului 

Beneficiar 

 
 

1. INFORMATII GENERALE 
1.1.  Achizitor: 

 
Denumire:  CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI 
 
Adresa:  str. Sărărie, nr. 134, cod postal: 700116, Iaşi,  România 
 
Persoana de contact : Mihaela MARTONCĂ 

 
Telefon : +40.0232.210.085 

 
E-mail:  contact@caritas-iasi.ro  

 
 Fax: +40.0232.217.998 

 
Adresa de internet : www.caritas-iasi.ro 

 
1.2.      a) Termen limita de depunere a ofertelor: 09.05.2011, ora 10.00 

b) Adresa unde se primesc ofertele : str. Sărărie, nr.134, cod poştal: 700116, Iaşi, judeţul Iaşi, România. 
 

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia pentru ofertanţi sau la o 
altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, aceasta fiind păstrata la sediul achizitorului.  
 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZI ŢIE 
 
2.1. Descriere  

 
2.1.1. Denumirea contractului de achizi ţie: Prestare servicii de cazare transnaţională pentru proiectul 

„Reţea de incluziune socială pe piaţa muncii”. 

2.1.2. Descrierea serviciilor ce vor fi achizi ţionate :  
În vederea implementării activităţii nr.2 din cererea de finanţare pentru realizarea unui schimb transnaţional 
de experienţă pentru 25 de profesionişti angajaţi în cadrul proiectului, este necesară achiziţionarea de 
Serviciile de cazare în perioada 22.05.2011-29.05.2011. 
Nu se accepta oferte partiale sau oferte alternative. 
Ofertele depuse vor avea in vedere tot volumul de servicii solicitate. 
2.1.3. Denumire contract si loca ţia lucr ării, locul de livrare sau prestare 

Servicii de cazare   
a) Lucr ări                         b) Produse                                    c)  Servicii                                    



 
Execuţie                                       

Proiectare şi execuţie            

Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de achizitor           

Cumpărare                     
Leasing                                           
Închiriere                              
Cumpărare in rate                

Categoria serviciului : 

2 A                          

2 B                     

Principala locaţie a lucrării: 

_______________________ 

Principalul loc de livrare: 

 

Principalul loc de prestare: 

Muenster, Germania sau la o 
distan ţă de maxim 40 de km de 
localitatea Muenster, Germania.  
 

Durata contractului de achizi ţie: 
2 (două) luni  de la data semnării sale de către ambele părţi. 

 
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU ST ABILIREA 

OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

Preţul cel mai sc ăzut             
                                                                                        
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                   
              

 
4. PREZENTAREA OFERTEI 

 
4.1. Limba de redactare a 

ofertei Limba română  

4.2. Moneda în care este 
exprimat pre ţul 
contractului 

Euro  
 

4.3. Perioada minim ă de 
valabilitate 

Oferta trebuie să se menţină valabilă timp de 30 de zile, de la data 
limita de depunere a ofertelor 

4.4 Modul de prezentare a ofertei           
(documente de calificare, tehnic 
şi financiar) 

I. Documente de calificare:  
Operatorul economic va prezenta obligatoriu: 
1. Declaraţie privind eligibilitatea completată în conformitate cu 
Formularul nr. 1 din Secţiunea Formulare – în original;  
2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de 
Formularul nr. 2 din Secţiunea Formulare – în original. 
3.A Pentru persoane juridice române : Certificat constatator, în 
copie, emis, cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii 
ofertelor de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
teritorial, din care să rezulte că: -domeniul de activitate al ofertantului 
corespunde obiectului procedurii; - nu sunt înscrise menţiuni cu 
privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolenţei.  
3.B Pentru persoane juridice str ăine : -documente edificatoare 
care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau 
de înregistrare/atestare ori apartenenţă profesională, în conformitate 
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. 
Documentele se vor prezenta în copie, anexându-se şi traducerea în 
limba română. 
Documentele si declaraţiile care susţin criteriile de calificare trebuie 



 
prezentate astfel: 

- documentele emise în altă limbă decât Română trebuie să fie 
însoţite de traducerea în limba Română; 
- orice document solicitat trebuie sa fie valabil în momentul 
deschiderii ofertelor. În situaţia în care din documentele solicitate 
reiese ca ofertantul se află întruna din situaţiile prevăzute la art. 
181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura de 
achiziţie publică 

 
II. Oferta financiar ă: completare Formular 3 si anexa  
- propunerea financiara va cuprinde atât preţul unitar pe camera cât 
şi preţul total al serviciilor descrise în Propunerea tehnică;  
- se va calcula preţul serviciilor în Euro, fără TVA.    
- preţul este fix pe toata perioada contractului, fără actualizare.   
 
III. Oferta tehnic ă:  
Operatorul economic va întocmi oferta tehnica in conformitate cu 
cerinţele Achizitorului – punctul 5 DESCRIEREA OBIECTULUI 
CONTRACTULUI ( SPECIFICAŢII TEHNICE )  
 
Prezentarea ofertei 
Ofertele trebuie depuse la sediul Centrului Diecezan Caritas Iaşi din: 
Iaşi, str. Sărărie nr.134, cod poştal 700116, România.  
Data limită pentru depunerea ofertei: 09.05.2011, orele 10.00.  
Numărul de exemplare solicitate: 2 (1 original si 1 copie) 
 
Documentaţia de ofertă va fi însoţită la depunere, de: Scrisoarea de 
înaintare (Formularul 4)  şi împuternicire pentru reprezentantul 
operatorului desemnat să participe la şedinţa de deschidere 
(Formular 5 ). 
 
Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, 
marcând corespunzător plicurile cu “ORIGINAL” şi respectiv 
”COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior închis 
corespunzător şi netransparent. 
Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa 
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în 
cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Plicul 
exterior trebuie să fie marcat cu adresa Achizitorului şi cu inscripţia 
“A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE: 09.05.2011, ora  
11.00”  
 
Deschiderea ofertelor:  
Data:  09.05.2011, orele 11.00. 
Locul deschiderii : CENTRUL DIECEZAN CARITAS IA ŞI, Iaşi, Str. 
Sărărie, nr. 134. 
 
Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, pe toată perioada de 
valabilitate a contractului. 
Pentru stabilirea ofertei câştigătoare se va lua în calcul preţul total 
fără TVA al serviciilor. 

4.5. Posibilitatea retragerii sau 
modific ării ofertei 

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau modifica oferta după 
expirarea datei limită stabilită pentru depunere, sub sancţiunea 
excluderii acestuia de la procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie publică. 



 

4.6.   Modalit ăţi de        
contestare a deciziei 
achizitorului de atribuire a 
contractului de achizi ţie şi 
de solu ţionare a 
contesta ţiei 

Operatorii economici au dreptul de a contesta rezultatul procedurii în 
termen de 1 zi, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă a 
deciziei achizitorului.  
Soluţionarea contestaţiei se face în termen de 2 zile de la data 
primirii acesteia, de către o comisie numită prin decizie a 
reprezentantului legal al beneficiarului. Din comisia de soluţionare a 
contestaţiilor nu pot face parte persoane care au fost implicate în 
procedura de atribuire.  
Pe perioada de soluţionare a contestaţiei procedura de atribuire se 
suspendă, iar contractul de achiziţie nu poate fi încheiat.  

4.7. Clauzele contractuale 
obligatorii, inclusiv condi ţiile de 
actualizare / modificare a 
pre ţului contractului de achizi ţie 

Contractul cuprinde obligatoriu: drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi 
contractante, termenii şi condiţiile în care se prestează serviciile 
achiziţionate, modul şi termenii în care se va face plata, durata 
contractului, sancţiuni la nerespectarea contractului, documentele 
anexa ale contractului. 
Preţul contractului nu se actualizează.  
Modificarea contractului se face cu acordul ambelor părţi, prin act 
adiţional. 

 
 
Calendarul procedurii 
 

Publicare anunţ de achiziţie 29.04.2011 

Data si ora limita recomandata de primire a solicitărilor de clarificări 05.04.2011 ora 1500 

Data si ora limita de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări 06.05.11 ora 1500 

Data si ora limita de depunere a ofertelor 09.05.2011 ora 1000 

Deschiderea ofertelor 09.05.2011 ora 1100 

Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire (data estimativa) 09.05.2011 

Semnarea contractului de servicii (data estimativa) 13.05.2011 

 
 
5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI ( SPECIFICA ŢII TEHNICE )  
 
Centrul Diecezan Caritas Iaşi este Beneficiar al proiectului Reţea de Incluziune Socială pe Piaţa Muncii, care se 
încadrează în obiectivele axei prioritare 6 Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de 
intervenţie 6.2 „Imbunatăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, 
POSDRU/96/6.2/S/63249  
Sursa de finanţare pentru achiziţia serviciilor este: Fondul Social European, programul operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.   
  
OBIECTUL ACHIZIŢIEI: „Servicii de cazare” - Cod CPV: 98341000-5  
      Asigurarea de servicii de cazare pentru 25 de profesionişti angajaţi în cadrul proiectului 
POSDRU/96/6.2/S/63249 „Reţea de incluziune socială pe piaţa muncii”, implicaţi în schimbul transnaţional de 
experienţă realizat în ţara Partenerului 2 în proiect - Germania (Muenster), a cărui tematică principală este 
„Modele funcţionale de incluziune socială pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile”. 
  
Preţul ofertat luat in considerare pentru semnarea contrac tului este pre ţul În EURO.  
 
Specificatii tehnice 
Achizitorul intenţionează să asigure cazarea a 25 de persoane, 7 zile consecutive. 
Perioada de cazare va fi cuprinsă între 22.05.2011 – 29.05.2011. 



 
Oferta trebuie să cuprindă preţul pe cameră, cât şi preţul total.  
 
Specifica ţii minimale pentru Cazare: 
Loca ţiile unit ăţilor de cazare vor fi:  în Muenster, Germania sau la o distan ţă de maxim 40 de km de 
localitatea Muenster, Germania.  
Număr de participanţi estimat care au nevoie de cazare: 25 persoane. 
- Unităţile de cazare să pună la dispoziţia participanţilor „camere single” / „double” în regim de „single”. 
- Camerele trebuie să aibă climatizare sau aer condiţionat. 
- Operatorul economic ce prestează servicii de cazare trebuie să ofere posibilitatea cazării în camere de 
nefumători. 
- Clasa de confort – min 2 stele – max 3 stele sau echivalent funcţie de statului operatorul economic; 
- Condiţii igienico-sanitare conform legislaţiei; 
- Dotări minime a camerei: Pat de minim o persoana, baie cu duş, spălător si WC, Dulap de haine, măsuţă cu cel 
puţin un scaun. 
- Să fie iluminată natural – minim o fereastra exterioara; 
- Posibilitate de reducere a luminii naturale (sistem jaluzele/draperii) 
Locul de desfăşurare: Germania, Munster. 
Perioada derulării: 22.05.2011 – 29.05.2011 
 
Preţul include toate cheltuielile care vor fi angajate de către prestator în condiţiile de prestare prevăzute de 
prezenta documentaţie de atribuire, aşadar toate comisioanele şi taxele implicate de serviciile ce fac obiectul 
prezentei proceduri. 
Pentru stabilirea ofertei câştigătoare vor fi comparate preţurile în EURO fără T.V.A. ale ofertelor financiare (preţul 
total) depuse de către operatorii economici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMULARE  

 
 
 

Formular 1  
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
      (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al   
,............................................................................................................................................................(denumirea/nu
mele si sediul/adresă operatorului economic)  declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia următoare: respectiv în 
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.   
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori 
economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca 
subcontractant în cadrul unei alte oferte.   
       Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
achizitorul  procedurii are dreptul de a solicita, în scopul verificării  şi confirmării declaraţiilor orice documente 
doveditoare de care dispunem.  
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ........................................................................   
      (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)  
    
Data completării ......................  
___________________________ 
 (Nume, prenume)  
 ___________________________ 
(Funcţie)  
 ___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Formular 2  
 
OPERATOR ECONOMIC  
 _____________________   
     (denumirea/numele)  
 
 

DECLARAŢIE 
 
 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al                        
denumirea/numele,.............................................................................................................................. (sediul/adresă 
operatorului economic)  în calitate de ofertant la procedura  pentru achiziţia de   SERVICII DE CAZARE de către 
CENTRUL DIECEZAN CARTIAS IASI declar pe proprie răspundere că:  
a) nu ne aflăm în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator judiciar sau 
activităţile comerciale nu sunt suspendate  şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu 
suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;  
b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);  
c) au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor  şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele 
componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în 
ţara în societatea este stabilită;    
d) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani;  
e) nu am fost condamnaţi, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă 
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.  
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul are 
dreptul de a solicita, în scopul verificării  şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 
dispunem.  
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  
 
Data completării: ____________________________  
Nume reprezentant:  ___________________________ 
Funcţie: ___________________________ 
Semnătura autorizată şi ştampila __________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
Formular 3  

 
 

OPERATORUL ECONOMIC  
 __________________                          
   (denumirea/numele)  
 
Către, 
 ............................................................................................ 
1. Examinând documentaţia pentru ofertanti, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
________________________ 
______________________________________________ 
 (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate  cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 
documentaţia mai sus menţionată, să prestăm SERVICII DE CAZARE pentru 25 de persoane in perioada 22.05-
29.05.201, pentru suma de ____________________________________ Euro (suma in litere: 
.......................................................), la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de 
______________________________________ (suma in litere ________________________________Euro). 
 
 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în condiţiile 
impuse de Achizitor, conform ofertei depuse. 
 
 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ____________________________zile, 
_______________________________________ zile (durata in litere), respective până la data de 
___________________________(ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată 
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajat 
între noi. 
5. Precizăm că: 
     _    |_|   depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat 
în mod clar "alternativă"; 
     _    |_|   nu depunem oferta alternativă. 
            (se bifează optiunea corespunzatoare) 
Data _____/_____/_____ 
____________________________________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 
oferta pentru şi în numele _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa Formular 3 
Ofertantul ......................................     
(denumirea/numele)         

 
 

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ 
 
 

Ofert ă de pre ţ 
 

 
 
 
Data: _______________________________  
 
Semnatura şi stampila ofertantului: ___________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. crt.  Denumire Cantitate Pre ţ unitar f ără TVA Pre ţ total f ără TVA Taxa pe valoare 
adăugat ă   

      Euro Euro (col2xcol3)   

0 1 2 3 4 5 

1      
     

2      

3      
4      

TOTAL   



 
 
 

 
Formular 4   

 
 
 
Operatorul economic                                            Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
………………………                 nr....………/.…………….…........ 

 
 

Operator economic 
____________________ 
 
Înregistrat la sediul autorităţii contractante  
nr....………/.…………….…........ 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
Către, 
............................................................................................................................ 
 
Ca urmare a anunţului de achiziţie publica lansat de CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI in data de 
……………………. .prin care operatorii economici sunt invitaţi sa prezente oferta in scopul atribuirii contractului de 
Servicii de cazare din cadrul proiectului „Reţea de incluziune socială pe piaţa muncii)”, ID 63249, noi 
................……….......................…………..(denumirea / numele ofertantului) va transmitem alăturat următoarele: 
 
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand 2 exemplare (1 original şi 1 copie) a ofertei noastre. 
 
Avem speranta ca oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.  

 
Data completării ......./………/............  
 
Cu stimă, 
__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Formular 5  

 
ÎMPUTERNICIRE 

 
 Subscrisa.................................................................................................................,cu sediul 
în.......................................................... telefon..................................., fax ........................................., înmatriculată 
la Registrul Comerţului sub nr………………., CUI....................................,  reprezentată legal 
prin......................................................., în calitate 
de…………………………………………………………………………, împuternicim prin prezenta 
pe…………………………………………………………, domiciliat 
în................................................................................................,identificat cu B.I./C.I ……………….. 
Seria.................................. nr............................., CNP.................................................... eliberat 
de................................................, la data de ...................., având funcţia de 
........................................................................................., să ne reprezinte la procedura de cercetare a pieţei-
studiu al pieţei, organizată de CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI, în scopul atribuirii contractului de SERVICII 
DE CAZARE. 
 În îndeplinirea mandatului sau mandatarul va avea următoarele drepturi: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 
procedura de cercetare a pieţei-studiu al pieţei  

2. Să participe în numele subscrisei la şedinţa de deschidere şi să semneze toate documentele 
rezultate pe parcursul şi / sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 
procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedura. 
Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze  răspunderea 

subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la licitaţie. 
 
Nota: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de 
identitate, carte de identitate, paşaport). 
 
Denumirea mandatarului ______________________ 
Data________________ 
Operator economic: __________________________, reprezentat de ______________________________ 
Semnătura____________________ 


