
 

 

 

                    
  

 

 

 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe 
Denumire proiect: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua a persoanelor angajate din regiunea Sud-
Vest Oltenia 
Denumire beneficiar: Centru European pentru Promovarea si Integrarea Romilor 
Cod SMIS: 134938 
Nr. contract: POCU/726/6/12/134938 

 

            Nr. .... / ......................... 

 

            Catre,  

Societatea: 

Adresa :  

 

 

 

 

 

 

 

Invitatie de participare la procedura de achizitie servicii de transport pentru participantii la 

cursurile initiere/perfectionare in cadrul proiectului „Cresterea participarii la programele de 

formare profesionala continua a persoanelor angajate din regiunea Sud-Vest Oltenia” Cod SMIS 

134938 

 

 

Stimate Doamne/ Stimati Domni, 

 

                   Asociatia Centru European pentru Promovarea si Integrarea Romilor cu sediul social în 

Municipiul Craiova, B-dul Dacia, bloc 175J, scara 1, ap. 4, judetul Dolj, inregistrata in Registrul special al 

asociatiilor de pe langa Judecatoria Craiova sub nr. 71/23.10.2006, CIF: 19170561, care  este beneficiara a unei 

finantari prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, reprezentata de Mirela Sandu, avand calitatea de 

vicepresedinte, va solicita sa ne transmiteti o oferta de preturi pentru achizitia de servicii transport participant 

-48 de angajati care beneficiaza de cursuri de comunicare in limba engleza; cursuri de initiere de 

comunicare in limba engleza, 

- 76 de angajati care beneficiaza de cursuri de specializare in comunicare si relatii publice; cursuri de 

comunicare si relatii publice 

 

I.Obiectul contractului: prestare servicii de transport pentru un nr. ff (cod CPV 60140000-1).  

 

II. Procedura aplicata pentru achizitie: Achizitie directa (prin cerere de oferta). 

 

III. Legislatia aplicabila pentru atribuirea contractului de achizitie publica: 

a. Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 

b. HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 

 

IV.Cerinte minime pentru ofertanti: 



 

 

 

                    
  

 

 

 

a. moneda folosita la intocmirea ofertei financiare este LEI; 

b. perioada de valabilitate a ofertelor de min. 30 zile; 

c. certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului ( sau 

echivalent pentru furnizorii externi), in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibilă cu mențiunea 

„conform cu originalul”, codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC trebuie să aibă corespondent în 

obiectul contractului. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de 

depunere a ofertelor. Se accepta documente eliberate electronic; 

d. CUI (copie conform cu originalul); 

 

V. Specificatii tehnice 

Conform Contractului de finantare nr. POCU/726/6/12/134938, Centru European pentru Promovarea si Integrarea 

Romilor intentioneaza sa achizitioneze urmatoarele servicii: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire servicii Cod CPV 

1 Servicii de transport pentru un nr. 

de 128 (124 cursanti+4 

formatori)participanti cursurile 

de initiere/perfectionare in cadrul 

proiectului „Cresterea participarii 

la programele de formare 

profesionala continua a 

persoanelor angajate din regiunea 

Sud-Vest Oltenia” 

60140000-1 

 

Descrierea tehnica a serviciilor: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire servicii Specificatii tehnice 

1 Servicii de transport pentru un nr. 

de 128  (124 cursanti+4 

formatori)participanti cursurile 

de initiere/perfectionare in cadrul 

proiectului „Cresterea participarii 

la programele de formare 

profesionala continua a 

persoanelor angajate din regiunea 

Sud-Vest Oltenia” 

- serviciile de transport in perioada iunie – august 2022 dus-

întors pe ruta Craiova – Neptun judetul Constanta  

- autocarul/mini-autocarul trebuie sa fie catalogat minim 3* de 

autoritătile române în drept si trebuie să fie prevăzut cu aer 

conditionat si sa aibă scaune rabatabile si sistem audio-video 

care să fie pus la dispozitia Beneficiarului pe toată durata 

efectuării transportului. 

 

VI. Data limita de transmitere a ofertelor 

Termenul limita de transmitere a ofertelor este 23.06.2022 orele 16.00, la urmatoarea adresa de email: 

cepir@yahoo.com .  

Ofertele vor fi analizate la data de 23.06.2022, orele 17.00, sediul C.E.P.I.R. 

 

VII. Propunerea financiara 

Oferta financiara va fi exprimata in LEI fara TVA si va exprima pretul/serviciu si pretul total. 

mailto:cepir@yahoo.com


 

 

 

                    
  

 

 

 

Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza. 

Durata de valabilitate a contractului este de  6 luni. 

Oferta are un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate si 

trebuie sa fie semnata de catre ofertant sau de catre o persoana imputernicita de acesta. In cazul semnarii de catre 

un imputernicit este obligatorie atasarea in original a imputernicirii semnata de reprezentantul legal al 

operatorului economic privind nominalizarea persoanei imputernicite sa angajeze ofertantul in contract. 

 

VIII. Prezentarea ofertei 

Oferta va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate in prezenta cerere de oferta cu 

privire la pret, modalitate si termenii de plata, termen de livrare, precum si la alte conditii financiare si comerciale 

legate de obiectul contractului de servicii. 

Oferta (într-un singur exemplar original, semnata, datata, completa și întocmita conform tuturor 

cerințelor/condițiilor/mențiunilor din prezenta cerere de oferta) va fi transmisa electronic pe email-ul 

beneficiarului cepir@yahoo.com. 

 

IX. Plata serviciilor 

Plata serviciilor se va face în lei, in conformitate cu termenii contractuali stabiliti de comun acord, pe baza 

facturilor emise de prestator. 

 

X. Dispozitii finale 

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la numarul de telefon 0721 016 111 -  Mirela Sandu. 

    

 

   Vă mulţumim pentru colaborare! 

 

 

Vicepresedinte, 

 

                 Mirela Sandu 
 


