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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

DA

O.N.G.

Activitate (Activitati)

- Mediu

Fundatia TERRA MIleniul III

Adresa postala: strada Cluj nr. 43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011491, Romania, Punct(e) de contact: Ioana Ciuta, Tel. +40 213141227, In atentia: 
Serviciului Achizitii, Email: ioana.ciuta@terraiii.ngo.ro, Fax: +40 213003700, Adresa internet (URL): www.terraiii.ngo.ro, Adresa profilului cumparatorului 
(URL): www.e-licitatie.ro

Fundatia TERRA Mileniul III

Adresa postala: Str. Armand Calinescu nr.7, etaj 5, ap. 20, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021011, Romania, Punct(e) de contact: Ioana Ciuta, Tel. 
+40 213141227, In atentia: Serviciului Achizitii, Email: office@terramileniultrei.ro, Fax: +40 213003700, Adresa internet (URL): www.terraiii.ngo.ro

CAIETUL DE SARCINI, DOCUMENTATIA SPECIFICA (PENTRU CONCESIUNI) SI/SAU DOCUMENTELE SUPLIMENTARE 
(INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA

Fundatia TERRA Mileniul III

Adresa postala: Str. Armand Calinescu nr.7, etaj 5, ap. 20, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021011, Romania, Punct(e) de contact: Ioana Ciuta, Tel. 
+40 213141227, In atentia: Serviciului Achizitii, Email: office@terramileniultrei.ro, Fax: +40 213003700, Adresa internet (URL): www.terraiii.ngo.ro

OFERTELE/PROIECTELE SAU SOLICITARILE/CERERILE DE PARTICIPARE SAU CANDIDATURILE TREBUIE TRIMISE LA

Fundatia TERRA Mileniul III

Adresa postala: Str. Armand Calinescu nr.7, etaj 5, ap. 20, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021011, Romania, Punct(e) de contact: Ioana Ciuta, Tel. 
+40 213141227, In atentia: Serviciului Achizitii, Email: office@terramileniultrei.ro, Fax: +40 213003700, Adresa internet (URL): www.terraiii.ngo.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Invitatie de participare

Tip legislatie: OUG nr.34/2006



Fisa de date

Pagina 2/8Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-01-2013 16:09

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

ACHIZITIONAREA  DE  SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

27 - Alte servicii

Locul principal de prestare: BUCURESTI

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Achizitionarea de sevicii de organizare evenimente

79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Achizitie servicii de organizare evenimente:

- „Intâlniri de lucru” în vederea discutãrii proiectului „ Parteneri pentru Politici Publice: Imbunatatirea Capacitatii de  Colaborare a ONG-urilor  
cu Administratia Publica in contextul Strategiei Europa 2020”; -3(trei)buc.

-„Curs managementul politicilor publice”; -1(unu) buc.

-„Cursuri manager proiecte”;- 2(doua) buc.

-„Seminar si Conferinta de presa ”; - 1(unu) buc.

-„Conferinta nationala  ”; - 1(unu)buc.

Valoarea estimata fara TVA: 94,785.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
10 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO - ROMANIA

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Cuantumul garantiei de participare: 1421,77 RON.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare:60 de zile de la termenul limita de 
depunere a ofertelor specificata in Invitatia de participare din SEAP.In conformitate cu prevederile art.86 din HG925/2006, garantia de 
participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o 
societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Este recomandabil 
emiterea garantiei de participare de catre o banca din Romania.Constituirea garantiei de participare prin ordin de plata se va efectua in 
contul: RO22BPOS70602563892ROL01,deschis la Bancpost , sucursala Universitate; autoritatea contractanta are dreptul de a retine 
garantia de participare, in conformitate cu prevederile art.87, alin(1) din H.G 925/2006. In cazul depunerii unei contestatii, in masura in care 
Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului o suma calculata in conformitate cu prevederile art.278, 
index 1, alin.1), lit.(a), din O.U.G 34/2006, din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a achizitiei, respectiv suma 
de:947,85RON. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi considerate inacceptabile. Ofertantii sunt 
obligati, in cazul in care se incadreaza in categoria IMM-urilor, sa faca dovada acestui fapt, atasat garantiei de participare.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da
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III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

-98% - Fondul Social European ,Contractul de finanþare 369/ 29.11.2012 cu Ministerului Administratiei si Internelor;

-2 % Fonduri proprii;

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Cerinta nr. 1

Neincadrarea in  prevederile art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare



Oferantul are obligatia de a depune o declaratie pe proprie raspundere, privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare. In acest sens se va completa si prezenta Formularul 12A din capitolul de Formulare: Declaratie privind 
eligibilitatea, in original



În cazul în care ofertantul/candidatul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata, în conformitate cu 
prevederile art.186, alin. (1) din O.U.G 34/2006, persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina 
excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din O.U.G 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, 
acesta va trebui sa completeze si sa prezinte, in mod obligatoriu, in original, Formularul 12A din capitolul de Formulare: Declaratie privind 
eligibilitatea



Cerinta nr. 2

Neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare



Oferantul are obligatia de a depune o declaratie pe proprie raspundere, privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din O.U.G 34/2006 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens se va completa si 
prezenta Formularul 12B din capitolul de Formulare: Declaratie privind neincadrarea in art.181 din O.U.G 34/2006, in original



În cazul în care ofertantul/candidatul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata, în conformitate cu 
prevederile art.186, alin. (1) din O.U.G 34/2006, persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina 
excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G 34/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare. Astfel, acesta va trebui sa completeze si sa prezinte, in mod obligatoriu, in original, Formularul 12B din capitolul de Formulare: 
Declaratie privind neincadrarea in art.181 din O.U.G 34/2006



Cerinta nr. 3

Neincadrarea in prevederile art.691 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si art.14 din OUG nr.66/2011, cu modificarile 
si completarile ulterioare;



Oferantul are obligatia de a depune o declaratie pe proprie raspundere, privind neincadrarea in prevederile art.691 din OUG 34/2006 si 
art.14 din O.U.G. 66/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens se va completa si prezenta Formularul 8 din capitolul de 
Formulare: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.691 din OUG 34/2006 art.14 din O.U.G. 66/2011 , in 
original



Legat de conflictul de interese, respectiv incadrarea in prevederile art.691 din OUG 34/2006 art.14 din O.U.G. 66/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si 
finalizarea procedurii de atribuire(respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de 
atribuire) sunt urmatoarele:



Persoanele cu functii de conducere din cadrul Fundatiei TERRA Mileniul III sunt:

1.	ANDREI  ILEANA LAVINIA - Presedinte Consiliului Director;

2.	TOMADINI VICTOR - membru Consiliului Director;

3.	BADILA ADRIAN-CRISTINEL - membru Consiliului Director;



Persoanele cu functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire din cadrul Fundatiei TERRA

Garantia de buna executie este de 5%din valoarea contractului fara TVA si se constituie conf.preved.art90, alin(1) din HG925/2006 printr-un 
instrum.de garantare emis în cond.legii de o soc.bancara sau de o soc.de asig,care devine anexa la contr.Furnizorul are oblig.de a constitui 
gar.de buna exec.în max.3 zile de la semnarea de catre ambele parti a contr.de achiz.publica.In conf.cu prev.art90,alin(3)
dinHG925/2006,gar.de buna exec.se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pt.facturi partiale.Contractantul are 
oblig.de a deschide la unitatea bancara un cont de disponibilitati distinct la dispozitia aut.contr.Suma initiala care se depune de catre 
contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5%din pretul contr.Aut.contr.are dreptul de a emite pretentii 
asupra gar.de buna exec,in conf.cu prev.art91dinHG925/2006.Gar.de buna exec.se va elibera/restitui in conf.cu prev.art92, alin(1)din 
HG925/2006

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c) Ordinul nr.314/2010;d) Ordinul nr.302/2011al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor 
Publice;e) Legea Nr. 279/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 f) Hotarârea Guvernului 
nr.219/23.03.2012 ;g) Decizia Comisiei Europene C(2007)5748 de adoptare a Programului Operational” Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative 2007-2013” de ajutor comunitar din partea Fondului Social European  h) O.U.G. Nr. 64/2009 privind gestionarea financiarã a 
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentã, cu modificarile si completarile ulterioare; i) O.U.G nr. 66 / 
2011  ;j) H.G nr. 759/2007; k) www.anrmap.ro
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Mileniul III :

1.	IOANA CIUTÃ - Director Executiv, Manager de Proiect;





Membrii comisiei de evaluare desemnati in conformitate cu prevederile H.G 925/2006:

-	POTECA CORNEL -Presedinte cu drept de vot 

-	LIUDMILA MEHEDINTEANU - Membru 

-	ANDREI  ILEANA LAVINIA -Membru 





Acest document trebuie prezentat si de asociat/subcontractant, cât si de tertul sustinator, daca este cazul.



Cerinta nr. 4

Certificat de participare cu oferta independenta



Oferantul are obligatia de a depune certificatul de participare cu oferta independenta, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui 
Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de 
participare la licitatii cu oferta independenta.In acest sens se va completa si prezenta Formularul 1 din capitolul de Formulare: Certificat de 
participare cu oferta independenta, in original



Cerinta nr. 5

Participarea la procedura in concordanta cu regulile de concurenta



Oferantul are obligatia de a depune o declaratie pe proprie raspundere, privind participarea la procedura in concordanta cu regulile de 
concurenta. In acest sens se va completa si prezenta Formularul 12 din capitolul de Formulare: Declaratie privind participarea la procedura 
in concordanta cu regulile de concurenta, in original



Cerinta nr. 6

Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile privind plata impozitelor si taxelor catre stat si cele locale



Oferantul are obligatia de a depune certificate fiscale in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea”conform cu originalul” privind 
indeplinirea obligatiilor exigibile privind plata impozitelor si taxelor catre stat si cele locale, care sa prezinte situatia obligatiilor scadente în 
luna anterioara celei în care se depune oferta, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se 
depune oferta.

Astfel se vor depune urmatoarele documente:



1.	Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice teritoriala, care sa prezinte situatia obligatiilor scadente în 
luna anterioara celei în care se depune oferta, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se 
depune oferta; 



2.	Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, care sa prezinte situatia obligatiilor scadente în luna anterioara celei în care 
se depune oferta, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta. 



În situatia în care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla într-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.



În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria 
raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii 
profesionale care are competente în acest sens.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Cerinta nr. 1

Documente eliberate de autoritatile competente din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic



1.Certificat Constatator emis de ONRC, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea”conform cu originalul”, incadrat in termenul de 
valabilitate declarat de institutia emitenta, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa 
aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC



2.Documente care atesta statutul IMM (in cazul in care ofertantul doreste sa beneficieze de prevederile art.16 din Legea nr. 346/2004). 
Completarea, prezentarea,. in original/copie legalizate/copie lizibila cu mentiunea”conform cu originalul”, a Formularului 10 din capitolul de 
Formulare.



Documente solicitate pentru persoane juridice straine:



Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din 
punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident si documente oficiale 
care sa ateste obiectul de activitate, în original sau traduceri legalizate.



Aceste documente trebuie prezentate de toti ofertantii asociati si de catre subcontractantii ce vor fi implicati în realizarea obiectului 
contractului.
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III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru 
prestarea serviciilor respective

Nu

1.Ofertantul are obligatia de a prezenta Fisa de informatii generale din care 
sa rezulte realizarea unei cifre medii de afaceri anuala globala, aferenta 
ultimilor 3 ani cu o valoare egala sau mai mare de  94785 RON fara TVA/ 
echivalent inEURO, calculata la cursul mediu anual al BNR al fiecarui an.

2.In sensul dovedirii indicatorilor financiari de mai sus ofertantul va depune 
bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani financiari incheiati, vizate de 
Directia Generala a Finantelor Publice de la sediul Ofertantului;

1.Completarea, prezentarea, in original, a Formularului 2B din 
capitolul de Formulare . Conversia leu-valuta se face prin 
raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.

Cursul mediu anual leu/euro, al BNR în 2009: 1 euro = 4,2373 
RON; 2010: 1 euro = 4,2099 RON; 2011: 1 euro = 4,2379 RON

2. Documentele se vor depune in copie lizibila cu 
mentiunea”conform cu originalul”. 

În cazul unei asocieri, aceasta cerinta se îndeplineste 
princumulul cifrei de afaceri a ofertantilor asociati ce participa 
împreuna în asociere. În acest sens se vor respecta prevederile 
art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare.Obligatoriu trebuie  prezentat acordul de asociere in 
vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de 
achizitie publica.

Documentul se va prezenta in original, cu obligatia operatorului 
economic de a legaliza in mod formal asocierea in cazul in care 
oferta comuna este declarata castigatoare. Completarea, 
prezentarea Formularului 16 din capitolul de formulare

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii privind subcontractantii(daca este cazul)

1.Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de 
subcontractanti si specializarea acestora.

2.Acordul de subcontractare.

.Completarea, semnarea, prezentarea Formularului 13 din 
capitolul de formulare, in original

2. Completarea, semnarea, prezentarea Formularului 14 din 
capitolul de formulare, in original.

Informatii privind asociatii(daca este cazul)

1.Acordul de asociere

1.Documentul se va prezenta in original, cu obligatia operatorului 
economic de a legaliza in mod formal asocierea in cazul in care 
oferta comuna este declarata castigatoare. Completarea, 
prezentarea Formularului 16 din capitolul de formulare.

Experienta similara in prestarea de servicii finantate/cofinantate din F.S.E. 
(din fondul Social European) respectiv: P.O.D.C.A.(Programului Operational 
Dezvoltarea Capacitãtii Administrative) sau P.O.S.D.R.U. (Programul 
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane);

Se va prezenta o lista a principalelor prestari de servicii similare celor care 
fac obiectul prezentei achizitii, din ultimii 3 ani, care va contine valori, 
perioade de livare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt 
autoritati contractante sau clienti privati.



În sensul dovedirii experientei similare a operatorului economic acesta are 
obligatia de a prezenta minim 3 contracte avand ca obiect furnizarea de 
produse similare celor care fac obiectul prezentei achizitii, prin care 
ofertantul sa faca dovada furnizarii de servicii a caror valoare cumulata sa 
fie cel putin egala cu 94 785 RON RON fara TVA/echivalentul in 
EURO,calculata la cursul mediu anual al BNR al fiecarui an.

1.Completarea, prezentarea Formularulului 12D si Anexa din 
capitolul de Formulare, in original.



Se accepta si prezentarea de copii dupa informatiile relevante 
din contractul/contractele prezentate, referitoare la indeplinirea 
acestuia/acestora.



În cazul unei asocieri, aceste cerinte se îndeplinesc prin cumulul 
experientei similare a ofertantilor asociati ce participa împreuna 
în asociere.



Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR 

Cursul mediu anual leu/euro, al BNR în 

2010: 1 euro = 4,2099 RON;

2011: 1 euro = 4,2379 RON

2012: 1 euro = 4,4560 RON;

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
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IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

60 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini. 
Nerespectarea cerintelor caietului de sarcini duce la descalificarea ofertei, aceasta considerandu-se neconforma.



Propunerea tehnica se intocmeste astfel incat procesul de evaluare si informatiile cuprinse in aceasta sa permita identificarea facila a 
corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini.



Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnica in functie de solicitarile din caietul de sarcini. Propunerea tehnica va contine un comentariu, 
articol cu articol, al tuturor specificatiilor continute in caietul de sarcini, prin care ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice 
cu specificatiile respective.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte 
conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. 



Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta , in original, Formularul 10A  din capitolul de formulare.



În scopul monitorizarii procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica ofertantul are obligatia de a exprima, intr-un tabel atasat  
Formularul 10B din capitolul de formulare, în lei (RON), cat si in EURO, urmatoarele:

- pretul unitar al fiecarui serviciu  ofertat

- pretul total pentru intreaga cantitate de servicii ofertate



Pretul in RON va fi atat fara TVA cat si cu TVA. Pretul in RON este ferm pentru intreaga perioada a contractului.



Determinarea echivalentei LEI/EURO se realizeaza în functie de cursul de referinta al BNR stabilit pentru data initierii procedurii, respectiv 
publicarea invitatiei de participare.

Plata serviciilor se realizeaza în regim de rambursare pe baza de factura emisa dupa realizarea fiecarui eveniment în termen de 30 zile de la 
data primirii facturii .

Costurile cu transportul/cazarea/masa personalului propriu al Ofertantului pentru aducerea la indeplinire a obiectului prezentei achizitii, la 
locul desfasurarii fiecarui eveniment, vor fi suportate in intregime de catre operatorul economic si vor fi luate in calcul la stabilirea pretului din 
oferta.

Ofertantul va prezenta semnat documentul „Clauze obligatorii”

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
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Adresa la care se depune oferta

Fundatia TERRA Mileniul III , Adresa postala: Str. Armand Calinescu nr.7, etaj 5, ap. 20, Bucursti, sector 2, Cod postal: 021011, Romania, in 
atentia Serviciului  Achizitii.



b) Data limita pentru depunerea ofertei

Data limita pentru depunerea ofertelor este data specificata in Invitatia de participare din SEAP.



c) Numarul de exemplare in copie

Oferta va fi prezentata în 2 (doua) exemplare, un original si o copie.



d) Mod de prezentare



Ambele exemplare vor fi introduse într-un plic exterior închis, sigilat si stampilat care va fi inscriptionat astfel: „OFERTA PENTRU 
“ACHIZITIE DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE” A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA ….............., ORA …..............”(Data 
deschiderii ofertelor specificata in Invitatia de participare din SEAP)



1.Plicul trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa autoritatii contractante, cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite 
returnarea ofertei fara a fi deschisa, în cazul în care oferta respectiva este declarata întârziata. În eventualitatea unei discrepante între 
original si copie va prevala originalul.



2.Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copia în plicuri separate, marcând corespunzator plicurile cu „ORIGINAL” si respectiv „COPIE”. 
Fiecare dintre cele doua exemplare, originalul si copia va contine documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara. 
Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu îsi asuma raspunderea pentru ratacirea 
documentelor sau pentru deschiderea prematura a ofertei.

3.	Oferta se va putea depune prin posta sau direct la sediul autoritatii contractante, insotita de dovada constituirii garantiei de participare , in 
ORIGINAL.

4.	Neprezentarea propunerii tehnice si / sau financiare, garanriei de participare are ca efect descalificarea ofertantului. 



5.În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si 
parafate conform prevederilor legale. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un 
opis al documentelor prezentate.



6. Oferta va fi insotita de o scrisoare de inaintare . Se va completa si prezenta Formularul 2 din capitolul de formulare.



e) Modificarea si retragerea ofertei

Ofertele pot fi modificate sau retrase pana la data si ora depunerii ofertelor, specificata in Invitatia de participare din SEAP.



-	Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin solicitare scrisa adresata autoritatii contractante pâna la data si ora deschiderii 

ofertelor. 



-	Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pâna la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autoritatii 
contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificarii. Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare în legatura cu 
imposibilitatea ofertantului de a depune noua oferta, modificata, pâna la data si ora limita, stabilita în documentatia de atribuire. În cazul în 
care ofertantul doreste sa opereze modificari în oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si înregistrarea modificarilor 
respective de catre autoritatea contractanta pâna la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificarile 
trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de la litera d), cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, si 
inscriptia "MODIFICARI". 



-	Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad în sarcina operatorului economic. 



-	Oferta depusa la o alta adresa decât cea stabilita sau oferta depusa dupa data si ora limita precizate mai sus este considerata întârziata si 
se returneaza nedeschisa. 



Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunere a ofertelor, sub sanctiunea 
excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare. 



f) Oferte intarziate



Ofertele sunt declarate intarziate in cazul in care sunt depuse la alta adresa sau sunt depuse dupa data sau ora limita de depunere a 
ofertelor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
Orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise între ofertant si Autoritatea Contractanta trebuie sa fie în limba 
româna.Documentele emise în alta limba vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.In cazul in care se constata ca ofertele 
clasate pe primul loc au preturi egale,autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis,in vederea departajarii ofertelor Modul de 
obtinere a documentatiei de atribuire:din SEAP sau de la sediul autoritatii contractante, Fundatia TERRA Mileniul III ,  Str. Armand Calinescu 
nr.7, etaj 5, ap. 20, Bucursti, sector 2, Cod postal: 021011, Romania,  Serviciul  Achizitii. Deschiderea ofertelor Data deschiderii ofertelor este 
data specificata in Invitatia de participare. Adresa(locul)de deschidere a ofertelor: Fundatia TERRA Mileniul III ,  Str. Armand Calinescu nr.7, 
etaj 5, ap. 20, Bucursti, sector 2, Cod postal: 021011, Romania,  Serviciul  Achizitii. Reprezentantii ofertantilor pot participa la sedinta de 
deschidere a plicurilor.Participantii la sedinta de deschidere trebuie sa dispuna de o împuternicire din partea ofertantului de a participa la 
sedinta de deschidere si au obligatia prezentarii unui act de identitate valabil.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: 
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Persoana vatamata poate sesiza CNSC în vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conf.cu 
prev.art.256^2,alin.(1)din O.U.G34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Fundatia TERRA Mileniul III

Adresa postala: Str. Armand Calinescu nr.7, etaj 5, ap. 20, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021011, Romania, Tel. +40 213141227, Email: 
office@terramileniultrei.ro, Fax: +40 213003700, Adresa internet (URL): www.terraiii.ngo.ro

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): „Parteneri pentru Politici Publice: Imbunatatirea Capacitatii de  Colaborare a ONG-urilor  cu 
Administratia Publica in contextul Strategiei Europa 2020” prin programul Operational Dezvoltarea Capacitãtii Administrative, axa 1, domeniul 
de interventie 1.1; Cererea de proiect 1/2010, cod SMIS 35343; Contractul de finantare 369/ 29.11.2012 cu Ministerului Administratiei si 
Internelor;

Tipul de finantare: Fonduri europene

Fond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative


