
ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ 
 
              „Servicii masă / cazare / transport pentru participarea la schimbul de experiență național” 
in cadrul proiectului: “Sistem de management integrat la standarde europene pentru administratia judetului 
Brasov” - Cod SIPOCA125 / cod MySMIS 110505 
 
 Tip anunt:  Cumpărări directe  
 
Tip contract:  Servicii 
 
Denumirea achiziție:  „Servicii masă / cazare / transport pentru participarea la schimbul de experiență 
național” 
 
Cod CPV:  CPV 98341000-5 - Servicii de cazare, 55300000-3 - Servicii de restaurant și de servire a mâncării, 
60140000-1 - Transport de pasageri ocazional 
 
Descrierea contractului:  
Prestatorul se obligă să presteze catre achizitor „Servicii masă / cazare / transport pentru participarea la 
schimbul de experiență național”, respectiv: 

 servicii de transport pentru 17 persoane, pe ruta indicată  
 servicii de cazare (hotel 3*, camere single) si masa,  in perioada 13-15.01.2019. 
 inchiriere sala de conferinta  

 
Valoarea estimată fără TVA: 12.520 lei (fără TVA) 
 
Condiții contract:  
Contractul intra in vigoare la data semnarii de către ambele parți și se finalizează la semnarea procesului 
verbal de recepție a tuturor serviciilor. 

 
Condiții participare:  
Oferta trebuie să cuprindă: 
1. Scrisoare de înaintare – Formular 1; 
2.-Propunere tehnică-  va conține  
 modul de indeplinire a tuturor cerintelor din Fisa Tehnica, cu toate informatiile solicitate 
 Formularul 8  - Acord explicit, neechivoc si irevocabil de insusire a modelului de contract aferent 

achizitiei directe si de constituire a garantiei de buna executie (se semnează și  bifează modul de 
constituire a garantiei de buna executie)- daca este cazul. 

 va cuprinde OBLIGATORIU descrierea modului de impartire a sarcinilor intre membrii (asociați, 
subcontractanti si terti) precum si nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor materiale si 
umane utilizate -daca este cazul 

 
3.-Propunerea financiara  
 Formularul oferta - Formularul 4 in care se va specifica valoarea totala, in lei, fără TVA, pentru serviciile 

ce fac obiectul contractului  
 Anexa la Formularul de oferta , in care se vor specifica urmatoarele: valoarea fara TVA pentru fiecare 

serviciu ofertat,valoarea TVA, precum si valoarea totala a serviciilor. 
Oferta trebuie sa cuprinda toate elementele necesare cuantificarii valorice a serviciilor. 

 
4.- Documente de calificare care insotesc oferta: 
 Certificat Constatator emis de ONRC –original/copie legalizata/copie lizibila „conform cu 
originalul” care sa contina informatii reale, actuale, la data limita de depunere oferte; 
 Declaratie privind eligibilitatea-Formular 2; 
 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164,165,167 din Legea 98/2016- Formular 3;  



 Declaratie privind  neincadrarea in situatiile prevazute la art.60 din Legea 98/2016 - Formular 5; 
 Informatii generale despre ofertant –Formular 6; 
 Asigurarea de insolventa, valabila la data depunerii ofertei - copie lizibila cu mentiunea „conform cu 

originalul”, semnata si stampilata de ofertant 
 Lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani - Formular 7 
 
Perioada de valabilitate a ofertelor: 180 zile. Prețul ofertei este ferm, in lei. Nu se acceptă actualizarea prețului 
contractului. Nu se acceptă oferte alternative. 
 
SUBCONTRACTARE (dacă este cazul) 
Se vor prezenta: 
- Acordul/ acordurile de subcontractare (Formular 10) în care se va preciza clar partea din contract pe care 
operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. 
- Toate documentele solicitate la capitolul Documente de calificare care insotesc oferta, pentru fiecare 
subcontractant. 
 
ASOCIERE (dacă este cazul) 
Se vor prezenta: 
- Acordul/ acordurile de asociere (Formular 9) în care se va preciza clar partea din contract pe care fiecare 
operator economic o va îndeplini. 
- Asocierea va fi legalizata in cazul castigarii achizitiei directe, înainte de semnarea contractului 
- Toate documentele solicitate la capitolul Documente de calificare care insotesc oferta, pentru fiecare 
asociat. 
 
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut, conform Fisei Tehnice. 
 
Termen limită primire oferte:  29.11.2018 ora 1000 
Informații suplimentare:  Anuntul si documentatia (Formulare, Fisa Tehnica, Model de contract) se pot 
descarca de pe site-ul www.judbrasov.ro sectiunea Activitate/Achizitii publice/Publicitate - Anunturi. Oferta se 
va înregistra și se va depune la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, cam.10 –Registratura. 
Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante și obiectul achiziției 
directe. În afara ofertei sigilate se va prezenta scrisoarea de înaintare– Formular 1; Coletul sigilat si marcat va 
contine in interior câte  un dosar cu: documentele de calificare; propunerea tehnica și propunerea financiara. 
Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un OPIS al 
documentelor prezentate. Limba de redactare a ofertei: romana. 
Clarificările se pot solicita la adresa de e-mail sofia.tudor@judbrasov.ro pâna în data de 26.11.2018. 
Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu. Nu se organizeaza sedinta de 
deschidere a ofertelor cu participarea ofertanților. 
 

PREȘEDINTE  
Adrian Ioan Veștea 

 
 
 

Dir. Ex. Direcţia Achiziții și Contractare 
Andreea Rădulea 
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