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APROBAT 

        DIRECTOR EXECUTIV 
        LAILA ONU 
 

 
DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA  

Servicii de transport aerian 
PROCEDURA DE CERCETARE A PIEŢEI – STUDIU DE PIAŢĂ 

COD CPV 60400000-2 
 

. 

Achizitor:  Fundatia “Pentru Voi”. 

Titlul proiectului POSDRU :  
EXCELNET - Înființarea unei rețele de centre de excelență în 
furnizarea serviciilor de reabilitare și integrare profesională 
pentru persoane cu dizabilități, ca grup vulnerabil pe piața 
muncii 

Nr. Contractului de finanţare  POSDRU/96/ 6.2/S/ID 64251 

Calitatea achizitorului în 
cadrul proiectului  Beneficiar/  Fundatia “Pentru Voi” 

1. INFORMATII GENERALE  
1.1. Achizitor:  

 
Denumire: Fundatia “Pentru Voi” 

Adresă: str. Ion Slavici nr.47, cod poştal: 300521, Localitate: Timişoara, Ţara: România  
Persoană de contact: Irimia Elena Telefon: 0256228062, 0356421216 

E-mail: pentruvoi@pentruvoi.ro Fax: 0356421215 

Adresă de internet: www.pentruvoi.ro 
 
1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor (data si ora): 4 martie 2011, ora 15,00 
b) Adresa unde se primesc ofertele: Timişoara, str. Ion Slavici nr 47jud. Timiş, cod poştal 
300521, România. 
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru 
ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind 
păstrate la sediul achizitorului, nedeschise. 
 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIłIE 
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2.1. Descriere 
 

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:   
Servicii de transport aerian  

 
2.1.2. Descriere produselor/ serviciilor / lucrărilor ce vor fi achiziţionate servicii de transport 
aerian pentru activităţile: A1.3 Planificarea detaliata a proiectului – defalcarea 
(sub)activitatilor, atribuirea responsabilitatilor, a resursele necesare, planificarea bugetara, 
planurile de actiune şi A1.4 Managementul operational – activitatile zilnice pentru 
implementarea adecvata financiara, juridica si tehnica a proiectului 
Serviciile solicitate sunt : 

- Servicii de transport aerian pentru o persoană Timişoara – Bucureşti şi retur, în 10-
11.03.2011 

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
(a) Lucrări  (b) Produse  (c) Servicii  
  Categoria serviciului:  

 
2 A                            ■ 
2 B                            □ 

Principala locaţie a lucrării: 
  

Principalul loc de livrare: Principalul loc de prestare: 
ruta de transport indicată în 
documentaţie  

2.1.4. Durata contractului de achiziţie 30 de zile  de la data semnării contractului de 
ambele părţi 

 
3. INFORMATII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 
STABILIREA OFERTEI CÂSTIGĂTOARE 
 

Preţul cel mai scăzut      X DAX 
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic  X NUX 

 
În cazul aplicării criteriului „Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” vor fi 
utilizaţi următorii factori de evaluare:  
 

Factori de evaluare  Pondere  Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare  

 Exemplu:  
1. Preţul ofertei, 
 fără TVA  
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2. .............................   

3. ..............................   

 

Total  100%   
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4. PREZENTAREA OFERTEI  
 
4.1. Limba de 
redactare a ofertei  

Limba română  

4.2. Moneda în care 
este exprimat pretul 
contractului  

Lei  

4.3. Perioada minimă 
de valabilitate a 
ofertei  

60 de zile de la data depunerii ofertei 

4.4. Modul de  
prezentare a ofertei 
(tehnic şi financiar)  

Ofertele vor fi prezentate conform formularului de ofertă ataşat 
prezentei, pana în data de 04.03.2011, orele 17,00” 
Termen de plată în termen de maxim 15 de zile de la primirea facturii 
şi recepţia serviciilor. 

4.5. Posibilitatea  
retragerii sau  
modificării ofertei  

Ofertanţii au dreptul de a-şi retrage ofertele, prin notificare scrisă 
adresată fundaţiei, până la data şi ora deschiderii ofertelor.  
Ofertanţii pot modifica conţinutul ofertelor, până la data şi ora stabilită 
pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta fundaţiei o 
cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Fundaţia nu este 
răspunzătoare în cazul imposibilităţii ofertantului de a depune noua 
ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia 
de atribuire. Transmiterea oricăror modificări trebuie făcută în 
conformitate cu procedura indicată la punctul 4.4 de mai sus, cu 
amendamentul că pe plic se va marca, corespunzător, 
„MODIFICARE”. Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau a-şi 
modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, 
sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea 
contractului.  
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina 
ofertantului.  
În cazul în care ofertele sunt depuse după data/ora limită sau sunt 
depuse la altă adresă sunt declarate întârziate şi prin urmare respinse.

4.6. Informaţii  
referitoare la  
termenele pentru  
livrarea  
bunurilor/prestarea  
serviciilor/ execuţia 
lucrărilor 

Durata: 10-11.03.2011 
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4.7 Modalităţi de  
contestare a deciziei 
achizitorului de  
atribuire a  
contractului de  
Achiziţie şi de  
soluţionare a  
contestaţiei  

Eventualele contestaţii se pot depune la sediul achizitorului din 
Timişoara str. Ion Slavici nr. 47 jud. Timiş, în maxim 3 zile 
calendaristice de la data comunicării rezultatului procedurii, prin poştă, 
fax sau e-mail. 
Contestaţiile vor fi soluţionate în maxim 3 zile calendaristice de la data 
depunerii. 
Răspunsul la eventualele contestaţii poate fi atacat la instanţa 
judecătorească competentă sau la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor. 
Adresa: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3 
Localitatea: Bucureşti 
Cod poştal: 030084 
Ţara: România 
Telefon: 021 310 46 41 
 

4.8 Clauzele  
contractuale  
obligatorii, inclusiv  
condiţiile de  
actualizare/  
modificare a preţului  
contractului de  
achiziţie  

 
 
 
Preţul este ferm pentru toată durata contractului, nu se modifică. 

4.9 Data de 
deschidere a ofertelor 04.03.2011, ora 17,00 

5. Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice)  
Servicii de transport aerian pentru o persoană Timişoara – Bucureşti şi retur, în 10-11.03.2011 
Plecarea trebuie să fie în 10.03.2011, până la ora 8,00 a.m., iar decolarea spre Timişoara să 
fie în 11.03.2011, după ora 17,00. 
 
Obiectul contractului (specificaţiile tehnice) trebuie descris astfel încât să permită oricărui 
ofertant accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor 
obstacole nejustificate de natură să restrângă concurenţa între operatorii economici. 
Specificaţiile tehnice nu trebuie să cuprindă sau să indice o anumită origine, sursă, producţie, 
un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de 
fabricaţie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a 
anumitor produse. 
Definirea unor specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu 
special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care 
au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse 
este interzisă. 
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În mod excepţional se admite o astfel de indicaţie în situaţia în care o descriere suficient de 
precisă si inteligibilă a obiectului contractului nu este posibilă si numai însoţită de menţiunea 
„sau echivalent”. 
Descrierea obiectului contractului trebuie să corespundă, atunci când este posibil, 
necesităţilor/exigenţelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilităţi.13 
 
13 A se vedea documentul CE “Instrument de lucru pentru utilizarea fondurilor structurale si de 
coeziune – Asigurarea accesibilităţii si nediscriminarea persoanelor cu disabilităţi”. (fisier disponibil 
în format electronic, în limba engleză, la adresa www.fseromania.ro, secţiunea Materiale 
informative). 
 
Întocmit  
 
Irimia Elena        Vizat 
 
              Consilier juridic 
             Cecilia Păunescu 
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ANTET ŞI DATE OFERTANT 
NR…………… 
DATA 04.03.2011 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
Către Fundaţia „Pentru Voi” 
1. Examinând documentaţia pentru ofertanţi, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului S.C. 
EXIMTUR S.R.L., ne oferim ca, în conformitate  cu  prevederile  şi  cerinţele  cuprinse  în  
documentaţia  mai  sus  menţionată,  să  furnizăm servicii de transport aerian,  în perioada 
10-11.03.2011 
Servicii de transport aerian pentru o persoană Timişoara – Bucureşti şi retur, în 10-11.03.2011 
755,26 lei, la care sa adaugă 139,74 lei TVA 
Plecare 10.03.2011 orele 06,10 
Decolarea spre Timişoara 11.03.2011 orele 17,40 
PREŢURILE NU CONŢIN TVA 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care, oferta noastră este stabilită câştigătoare, să 
furnizăm serviciile solicitate. 
3. Ne angajam să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv până 
la data de 03.04.2011, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi ş i poate fi acceptată 
oricând înainte de data menţionată mai sus, la care expiră perioada de valabilitate. 
4. Până la încheierea ş i semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă, 
împreună  cu  comunicarea  transmisă  de  dumneavoastră,  prin  care  oferta  noastră  este 
stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 
ofertă pe care o puteţi primi. 
 
Data 04.03.2011 

 
 

___________________, în calitate de ______________________ legal autorizat să semnez 
         (semnătura) 

oferta pentru şi în numele ________________. 
         (denumirea/numele operator economic) 

 
 
 

 
 
 

 
 


