Anexa 6.2.2 - Invitaţie de participare (CO-S)

Proiectul privind învăţământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava
Titlul subproiectului: Prezenţă Progres Performanţă
Acord de grant nr. 764/SGL/RII din 02.10.2018
Suceava, 29.04.2022, ora 8:00

INVITATIE DE PARTICIPARE
pentru achiziţia de servicii, altele decât consultanţă şi instruire
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
1.

Colegiul Naţional de Informatică Spiru Haret a primit un grant de la Ministerul Educaţiei
Naţionale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei
de Granturi pentru licee derulate în cadrul Proiectului privind învăţământul secundar ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia serviciilor, altele
decât consultanţa, pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare. în acest sens,
sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii:
Excursie la Iaşi, o zi (transport)
28 participanţi (26 elevi şi 2 profesori)

2.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate mai sus.

3.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu
termenii şi condiţiile de prestare precizaţi şi va fi trimisă la:
Adresa: Colegiul National de Informatica Spiru Haret Suceava
Telefon: 0230513399
Fax: 0230512603
E-mail: cnish_sv@yahoo.com
Persoană de contact: Tecuceanu Doina - responsabil achiziţii

4.

Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. în cazul in care oferta
dumneavoastra va fi transmisa prin E-mail sau fax, aşteptam oferta in original in termen
de 5 zile lucratoare de la depunerea ei prin mijloacele de mai sus.

5.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3
este: 6.05.2022, ora 12:00. Orice ofertă primită după termenul limită menţionat va fi
respinsă.

6.

Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate serviciile prevăzute şi orice alte costuri
necesare realizării serviciilor, conform cerinţelor şi specificaţiilor Beneficiarului. Oferta va
fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7.

Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puţin 30 zile de la
data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8.

Calificarea ofertantului: Oferta dvs. trebuie să fie însoţită de o copie a Certificatului de
înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din
care să rezulte numele complet, sediul şi domeniul de activitate.

9.

Evaluarea si acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanţi calificaţi şi care
îndeplinesc cerinţele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va
acorda firmei care îndeplineşte toate specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai
mic preţ total evaluat, fără TVA / care oferă cel mai mic preţ total evaluat fără TVA, pe
fiecare lot în parte.

10. Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitaţii de Participare şi să menţionaţi
dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.
Responsabil achiziţii,
Ec. Tecuceanu Doina

i

Anexa
Termeni si Condiţii de Prestare*1
Achiziţia de servicii de transport pentru excursie la Iaşi
Sub-Proiect: Prezenţă Progres Performanţă
Beneficiar: Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava
Ofertant:
Oferta de pret [a se completa de către Ofertant]

1.
Nr.
crt.
(1)

Denumirea serviciilor

Cant.

(2)

(3)

Pret
unitar
(4)

Valoare
totala
fără
TVA

TVA
(6=5* %TVA)

Valoare
totala cu
TVA
(7=5+6)

(5=3*4)

2.

Pret fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata
executării contractului.

3.

Calendar de realizare a serviciilor: Serviciile prevăzute se realizează în cel mult
_______ săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, conform
următorului program: [a se completa de către Ofertant]

Nr.
crt.

1.

Denumirea serviciilor

Cant.

Termene de realizare

Excursie la Iaşi, o zi (transport)

1

1 iunie 2022

1.

Plata facturii se va efectua in lei, 100% la realizarea efectivă a serviciilor prevăzute, pe
baza facturii Prestatorului şi a procesului verbal de recepţie.

2.

Specificaţii Tehnice:

A. Specificaţii tehnice solicitate

B. Specificaţii tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]

Transport Suceava - Iaşi - Suceava cu
stationare in Iaşi pentru vizitarea
obiectivelor.
Capacitate de transport a 28 participanţi (26
elevi şi 2 profesori)
Licenţă de transport pentru autocar
NUMELE OFERTANTULUI
Semnătură autorizată_______
Locul:
Data:
1 Anexa Termeni şi C ondiţii de L ivrare este form ularul în care Beneficiarul va com pleta condiţiile în care doreşte
prestarea serviciilor (Pct. 3 - p e r io a d a de realizare a serviciilor, pct. 5A - Specificaţii Tehnice solicitate).
Ofertanţii com pletează form u laru l cu oferta lo r - p c t.l, pct. 3 si pct.5 B - ş i îl returnează, semnat, Beneficiarului,
dacă acceptă condiţiile de realizare a serviciilo r cerute de Beneficiar.
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