
 
 

 
 

Nr. 233/11.04.2019  
Către: TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI 

 
 Referitor la: achiziţionarea serviciilor de organizare evenimente şi de tabere pentru copii  

 
Asociaţia Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie cu sediul în Bucureşti, str. General 
Berthelot nr. 38, sector 1, cod fiscal 24124766, tel. 0213139642, email: office@idee-org.net, în 
calitate de beneficiar, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră până la data de  
23.04.2019, ora 11:30, conform caietului de sarcini anexat, în vederea atribuirii contractului de 
achiziţie publică având ca obiect  
„Servicii organizare evenimente - Cod  CPV  79952000-2” 
„Servicii de tabere de copii – Cod CPV 55243000-5” 
 
Serviciile organizare evenimente şi serviciile de tabere de copii se regăsesc în anexa nr.2 la 
Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. 
Valoarea estimată servicii organizare eveniment: 112500 lei fără T.V.A. 
Valoarea estimată servicii de tabără de copii: 70000 lei fără T.V.A. 
Posibilitatea depunerii de oferte alternative: Nu pot fi depuse oferte alternative. 
 
1. Sursa de finanţare:  Uniunea Europeană şi Bugetul de stat 
2. Limba de redactare a ofertei: limba română; 
3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) 
4. Preţul ofertei este ferm în lei.  
5. Documente solicitate: 
• Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii NU trebuie să se regăsească în situaţiile 
prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 – completarea formularului 2 
• După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate 
beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 
98/2016 privind achizitiile publice;  
• Declaratia de neîncadrare în prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016 – Formularul 3 
• Declaraţia privind calitatea de participant la procedură – Formularul 4 
Declaraţiile menţionate mai sus, vor fi însoţite de următoarele documente:  
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor şi 
taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat etc.) la 
momentul prezentării;  



 
 

 
 

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de 
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de 
reprezentare, de decizie sau de control, în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul 
constatator emis de către ONRC/actul constitutiv; 
- dacă este cazul, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate 
beneficia de derogările prevăzute de art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice;  
- Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţa 
competentă, în original sau xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul cu 
semnătură şi ştampilă din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii. 
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator 
emis de O.N.R.C. Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, informatiile 
cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 
- alte documente relevante. 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 

 Tarifele percepute pentru fiecare tip de serviciu în parte sunt ferme şi fixe în lei, pe 
toată durata derulării contractului; 

 Plata se va face cu O.P., în termen de maxim 15 de zile de la data primirii facturii daca 
aceasta dată este ulterioară recepţiei serviciilor, în caz contrar termenul curgând de 
la data recepţiei serviciilor, pentru serviciile prestate; 

 Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut/pachet de servicii cu respectarea 
specificaţiilor tehnice solicitate în Caietul de sarcini. 
La oferta de bază nu se acceptă oferte alternative. 

Data până la care pot fi solicitate clarificări: 17.04.2019. 
Solicitările de clarificări vor fi transmise prim e-mail la adresa cristeacameliadana@gmail.com, 
iar răspunsul autorităţii contractante, fără datele de identificare ale operatorului economic care 
a solicitat clarificările, va fi postat pe site-ul instituţiei la adresa www.idee-org.net secţiunea 
Proiecte, ataşat anunţului iniţial. 

6. Oferta financiară se va completa conform Formularul nr.5 care poate fi accesat și descărcat 
împreună cu specificaţiile tehnice de la adresa: www.idee-org.net secţiunea Proiecte. În 
oferta financiară va fi prezentat atât preţul unitar cât şi preţul global (fără TVA) precum şi 
separat TVA-ul, conform modelului din caietul de sarcini. Tarifele sunt ferme şi fixe în lei, pe 
toată durata derulării contractului; 

7. Oferta tehnică se va întocmi în conformitate cu Formularul nr. 6  



 
 

 
 

8. Atribuirea contractului se va face prin aplicarea criteriului „preţul cel mai scăzut/total 
servicii solicitate, cu respectarea cerinţelor tehnice.  
 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 0212434240 / 0756712807, e-mail 
cristeacameliadana@gmail.com / office@idee-org.net, Serviciul Achiziţii Publice, persoană de 
contact: Camelia Cristea. 
 
NOTĂ: CAIETUL DE SARCINI care conţine specificaţiile tehnice şi  FORMULARELE pot fi 
descărcate gratuit de la adresa www.idee-org.net secţiunea Proiecte. 
  

  Cu stimă, 
Serviciul achizitii publice 
 


