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Comunitate pregătită, copil integrat – suport pentru integrarea școlară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului 

  
Nr. înregistrare RAA: 4162 I / 16.07.2015 

 
INVITAȚIE 

În vederea depunerii unei oferte pentru achiziția competitivă simplificată de servicii organizare cursuri 
necesare în cadrul proiectului  RO2014_C4_61 “Comunitate pregătită, copil integrat-suport pentru 

integrarea școlară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului” 
 

Fundația Romanian Angel Appeal vă invită să depuneți ofertă în vederea achiziției de servicii organizare 
cursuri necesare în cadrul proiectului RO2014_C4_61 “Comunitate pregătită, copil integrat-suport pentru 
integrarea școlară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului”, finanțat prin granturile SEE 
2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. 
 
Descriere și obiective proiect:  
Proiectul “Comunitate pregătită, copil integrat-suport pentru integrarea școlară și socială a copiilor cu 
tulburări din spectrul autismului” este implementat de Fundația Romanian Angel Appeal în parteneriat cu 
State Diagnostic and Counselling Center (SDCC) din Islanda și cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului (DGASPC) din București sector 4 și 9 județe ale țării care inregistreaza un număr mare de 
cazuri TSA: Braila, Tulcea, Vrancea, Vaslui, Bacau, Piatra Neamt, Suceava, Botoșani, Prahova. 
 
Proiectul vizează facilitarea accesului la servicii de integrare socială și educațională a copiilor afectați de 
tulburări din spectrul autismului și creșterea gradului de suport social pentru familiile acestora.  
Obiective: 

1) Creșterea șanselor de integrare în școală pentru 100 de copii cu TSA din 10 județe ale țării.  
2) Creșterea capacității de interacțiune cu școala și susținere a copiilor cu TSA pentru un număr de 

100 părinți. 
3) Creșterea nivelului de pregătire pentru 130 profesioniști (100 cadre didactice din 10 județe și 30 

psihologi/psihopedagogi din centrele TSA).  
 
Proiectul are o durată de 12 luni și este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în 
România. Valoarea totală a proiectului este de 148.794 euro, din care 133.894 euro finanțare 
nerambursabilă și 14.900 euro co-finanțare. 
 

Nr 

crt 

Date privind 

achizitorul 

Fundația Romanian Angel Appeal 

1 Obiectul 

contractului 

Achiziția de  servicii organizare cursuri. Cod CPV:  79951000-5 - Servicii de organizare 

de seminarii. 

2 Valoarea 

estimata a 

contractului 

112,943.99 Lei, exclusiv TVA, echivalent a 25,161.29 Euro  la cursul de  4.4888 lei 

pentru 1 Euro, curs stabilit de Comisia Europeana (Inforeuro) pentru luna iulie 2015.  

Modalități de plată: plata se va realiza integral după prestarea serviciilor, în baza 

facturii fiscale emise de operatorul economic selectat câștigător și acceptată de 

Achizitor. 
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 Nr 

crt 

Date privind 

achizitorul 

Fundația Romanian Angel Appeal 

3 Cantitati 4 cursuri, fiecare cu o durata de 3 zile, dintre care: 

a) 1 curs in luna septembrie 2015 pentru 30 participanti 

b) 3 cursuri in luna octombrie 2015, organizate consecutiv, cu un total de 130 
participanti, distribuiti relativ egal in 3 cursuri, fiecare dintre ele avand un 
numar de aproximativ 43 de participanti. Aproximativ 13 participanti sunt din 
Bucuresti 

4 Date privind 

procedura 

de atribuire 

- Data limită de depunere a ofertelor conform informațiilor de la punctul 7.  

- Data limită solicitare clarificări: nu mai târziu de 21.07.2015, ora locală 12:00.  

- Data deschidere oferte: 29.07.2015 ora locală 15:00. Reprezentanții împuterniciți ai 

ofertanților pot participa la deschiderea ofertelor dacă prezintă o împuternicire din 

partea firmei și copie act identitate. Nu este necesar ca împuternicirea să fie legalizată 

notarial. 

- Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut 

5 Criterii de 

eligibilitate 

şi 

capacitatea 

operatorului 

economic 

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului sau echivalent, după 
caz, în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor, în original sau în copie 
certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entității, cu 
menţiunea „conform cu originalul” – ofertantul trebuie să facă dovada înregistrării 
sale ca entitate juridică. Documentele se vor depune în original sau în copie 
certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entității, cu 
menţiunea „conform cu originalul”. 

- Bilanţ contabil, vizat şi înregistrat de organele competente, la data de 31/12/2014 
-  în original sau în copie certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul 
legal al entității, cu mențiunea ”conform cu originalul”. 

- Declarația de eligibilitate a ofertantului, semnată și ștampilată. (vezi Anexa 2 la 
prezenta invitație de participare). 

6 Specificatiile 

tehnice ale 

serviciilor ce 

urmează a fi 

achiziționate 

Servicii solicitate: cazare, masă, pauze de cafea, serviciu de transport participanți, 
închiriere sali și echipamente necesare desfășurării instruirii, tipărirea materialelor de 
curs, pentru fiecare dintre cele 4 cursuri desfășurate în București, fiecare cu durata de 
3 zile, organizate în perioade diferite de timp (curs 1: septembrie 2015 și cursurile 2-4:  
în octombrie 2015;  datele exacte vor fi anuntate in timp util de Beneficiar 
operatorului economic selectat castigator). 

Cazarea și locul de desfășurare a cursurilor se vor realiza în cadrul aceluiași hotel/ 
clădire. 

Necesar servicii de cazare si masa, sala si echipamente, tiparire materiale curs 

  Curs 1 Cursurile 2 -4 

Cazare 
2 camere single x 3 nopti  

3 camere single x 3 nopti x 3 
cursuri 
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 Nr 

crt 

Date privind 

achizitorul 

Fundația Romanian Angel Appeal 

13 camere duble x 3 
nopti  

18 camere duble x 3 nopti x 3 
cursuri 

Mic dejun 
aprox. 27 persoane x 3 
zile aprox. 39 pers x 3 zile x 3 cursuri 

Pranz aprox. 30 pers x 3 zile aprox. 43 pers x 3 zile x 3 cursuri 

Cina aprox 27 pers x 3 zile aprox. 39 pers x 3 zile x 3 cursuri 

Pauze de cafea 6 x aprox. 30 persoane 6 x aprox 43 persoane x 3 cursuri 

Sala si 
echipamente 

1 sala cu capacitate de 
aprox. 35 pers x 3 zile 
1 sala x 3 zile cu 
capacitate de aprox. 20 
persoane 
Sala de capacitate mai 
mare va permite 
aranjarea atât in forma 
”teatru” cât și pe grupuri 
de lucru la 3-4 mese.  
Sala de capacitate mai 
mica va permite 
aranjarea pe grupuri de 
lucru la 3-4 mese. 

1 sală x 3 zile cu capacitate de 
aprox. 50 persoane 
1 sală x 3 zile cu capacitate de 
aprox. 30 persoane 
Sala de capacitate mai mare va 
permite aranjarea atât in forma 
”teatru” cât și pe grupuri de lucru 
la 5-6 mese.  
Sala de capacitate mai mica va 
permite aranjarea pe grupuri de 
lucru la 5-6 mese.  

Casti si 
echipament 

specific - 

Sistem de sonorizare și căști pt 
aprox. 46 pers x 3 zile x 3 cursuri 
Câte o cabină pentru 
interpreți/traducători va fi ofertată 
și amplasată de operatorul 
economic în fiecare din cele 2 săli.  

Materiale curs aproximativ 30 mape 
Total de 130 mape, aprox. 43 mape 
x 3 cursuri 

 

Alte cerințe:   

Cazare hotel clasificare minim 3 stele-maxim 4 stele cu mic dejun inclus.  

Dejunul/prânz in regim bufet conform cantităților din tabelul de mai sus.  

Cina in regim bufet conform cantităților din tabelul de mai sus 

Se va asigura si meniu vegetarian sau de post. Beneficiarul va anunta in timp util 
cati participanti vor primi meniu vegetarian sau de post. 

Varianta/variantele de meniu finale vor fi aprobate de Achizitor. 

 

Pauzele de cafea vor include: cafea, ceai, apa zahăr, pliculețe ceai diverse arome, 
lapte pentru cafea. 

- Sala de mese/restaurantul în care se servesc micul dejun, prânzul si cina 
trebuie să fie amplasate în același corp de cladire în care se derulează sesiunile de 
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 Nr 

crt 

Date privind 

achizitorul 

Fundația Romanian Angel Appeal 

curs și în care se face cazarea participantilor. 

- Pauzele de cafea vor fi servite într-un spațiu special amenajat, în proximitatea 
sălii unde se derulează sesiunea de instruire. 

Pe toată durata cursului de instruire in sala de curs formatorii vor avea la 
dispoziție la prezidiu apă minerală și/sau plată, și pahare. 

 

Închiriere sală și echipamente necesare desfășurării instruirii.  

Salile de cursuri se vor afla în cadrul hotelului unde se va asigura cazarea si vor fi 

disponibile pentru 3 zile x 4 cursuri. Nu este obligatoriu ca toate cele 4 cursuri să 

se desfășoare în același hotel, dar un curs nu se desfășura decât într-o singură 

locație (asigurare cazare, mese, pauze de cafea).  

- Salile vor beneficia atât de lumina naturală cât și de sistem de iluminare 
electric, nu vor fi amplasate la subsol, vor fi prevăzute cu mese și scaune si vor 
permite inclusiv amenajarea participantilor in grupuri mici de lucru.  

- Salile vor fi dotate cu sistem de încălzire, aparate de aer condiționat și/sau 
sistem de ventilație astfel încât atmosfera să fie corespunzătoare derulării 
evenimentului 

- Salile vor fi aranjate  conform informarii facute in timp util de catre beneficiar.  

- Salile vor fi dotate cu ecran de proiecție de dimensiune adecvată sălii și citirii 
informațiilor pe ecran de către toți participanții, videoproiector, sistem de 
sonorizare, flipchart, laptop cu posibilitate de redare filmulete cu traducere 
simultana de catre traducatori la cursurile din octombrie 2015, microfon fix la 
prezidiu pentru lectori: 2 bucăți, microfon mobil: 2 bucati, masă prezidiu pentru 
lectori cu  capacitate de 3 locuri. 

 

Servicii de asistență tehnică din partea operatorului economic: pentru a asigura 
buna desfășurare a cursurilor (funcționarea echipamentelor tehnice, înregistrarea 
participanților, respectarea programului, etc). 

 

Tipărirea materialelor de curs 

Materiale mape: 35-40 coli A4 MP 90gr/mp printate, 4+4CMYK; 10 coli A4 albe.  

Operatorul economic va obține de la Achizitor ”bun de tipar” pentru toate 
materialele înainte de tipărirea lor efectivă 

Achizitorul va comanda cantitatea necesară din fiecare tip de material eșalonat în 
concordanță cu nevoile proiectului. 

Achizitorul va transmite operatorului economic o comandă fermă înainte de 
tipărirea materialelor. 

Toate materialele vor fi livrate la locatiile unde se vor desfasura cursurile.  

 

Mențiuni obligatorii:  

- Cazarea, mesele/restaurantul, sala/sălile de instruire vor fi amplasate în aceeasi 
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 Nr 

crt 

Date privind 

achizitorul 

Fundația Romanian Angel Appeal 

incintă/clădire. Orice ofertă care nu va respectă această cerință va fi descalificată. 

- Agenda estimată a evenimentului acoperă intervalul orar 08.00-18.00. Prin 
urmare sala/sălile de instruire solicitate trebuie să fie disponibile pe durata 
specificată și minim în intervalul orar menționat mai sus. 

-  Toate mesele (mic dejun, prânz, cină) vor fi servite în restaurant, acesta va avea 
capacitatea necesară numărului de participanți solicitat de Achizitor pentru 
fiecare eveniment în parte. Ofertantul trebuie să menționeze în oferta sa tehnică 
pe care o va depune care este capacitatea totală de locuri a restaurantului 
hotelului. 

-  Nu se vor lua în considerare ofertele prin care sălile cu destinție inițială de 
restaurant sunt transformate în săli de instruire. 

7 Termenul-

limită de 

depunere a 

ofertelor 

29.07.2015, ora 12.00 

Ofertanții sunt deplin responsabili de depunerea până la data și ora limită a ofertelor. 

Ofertele sosite după data și ora limită stabilite prin prezenta documentație nu vor fi 

acceptate și vor fi returnate nedeschise expeditorului. 

8 Adresa la 

care se 

trimit 

ofertele si 

modul de 

prezentare 

al acestora 

Ofertele vor fi trimise către RAA, Str. Rodiei nr. 52, sector 3, cod poștal 030956, 

București. 

Modul de prezentare al acestora: Plic sigilat conținând oferta tehnică și financiară, 

având următoarea mențiune: ”A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 29.07.2015, 

ORA 15.00. OFERTĂ PENTRU ACHIZIȚIA  DE SERVICII  ORGANIZARE CURSURI - 

PROIECT  RO2014_C4_61”. 

9 Limba in 

care trebuie 

redactate 

ofertele 

Oferta, răspunsurile la solicitarile de clarificari, toate documentele și corespondența 

privind prezenta invitație trebuie redactate în limba română. 

10 Perioada de 

valabilitate a 

ofertei 

90 zile începând cu data termenului limită de depunere a ofertelor 

11 Data, ora și 
locul 
deschiderii 
ofertelor 
Data 
evaluării și 
atribuirii 

29.07.2015, ora locală 15:00 București, sediul Fundației Romanian Angel Appeal din 
Str. Rodiei nr. 52, sector 3.  
 
În termenul legal, dar nu mai târziu de 25 zile de la data deschiderii ofertelor. 
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 Nr 

crt 

Date privind 

achizitorul 

Fundația Romanian Angel Appeal 

12 Data limita 

pentru 

solicitarea 

de clarificari 

Solicitările de clarificări pot fi transmise până în data de 21.07.2015, ora 12.00, fie pe 

fax la numarul 021-3232490, fie in forma scanata (PDF, JPG) pe e-mail: 

ana.duca@raa.ro / roxana.tudose@raa.ro 

13 Finanțarea 

achiziției 

Prezenta procedură de achiziție competitivă simplificată este prevăzută în cadrul 

proiectului RO2014_C4_61 “Comunitate pregătită, copil integrat-suport pentru 

integrarea școlară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului”  finanțat 

prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România și implementat de 

Fundația Romanian Angel Appeal. 

14 Criteriul de 

atribuire a 

contractului 

Prețul cel mai scăzut 

 
 
Anexe:  
Anexa 1– Formular de ofertă 
Anexa 2 - Declarație de eligibilitate 
Anexa 3 – Formular ofertă financiară 
 
 
Manager Achiziții [semnătură]    Coordonator Proiect [semnătură] 
 

mailto:ana.duca@raa.ro
mailto:roxana.tudose@raa.ro
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ANEXĂ 1: Formular de ofertă 

OFERTANT     __________________ 
 (denumire/nume) 

 
Către  Fundația Romanian Angel Appeal,  

Str. Rodiei 52, București, Sector 3, Romania, Cod Poștal:  030956 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
pentru servicii ......................... necesare în cadrul proiectului RO2014_C4_61 “Comunitate pregătită, copil 

integrat-suport pentru integrarea școlară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului”” 
 
 

1. Examinând invitația primită, subsemnatul ……………………..(numele şi prenumele în clar) reprezentant 
……………………………. (legal/împuternicit) al ofertantului………………………………………….  (denumirea/numele 
ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în invitația mai sus 
menţionată, să prestăm ……………. (denumirea serviciilor) pentru suma de ……………………………………………… 
(suma în litere și în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă 
taxa pe valoarea adăugata în valoare de …………………………. (suma în litere si în cifre). 
 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile necesare în 
cadrul proiectului RO2014_C4_61 “Comunitate pregătită, copil integrat-suport pentru integrarea școlară și 
socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului””, în termenul solicitat de achizitor.  
 
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 
…………….............................................................................. zile (perioada în litere si în cifre) şi ea va rămâne 
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câștigătoare, vor constitui 
un contract angajant între noi. 
 
5. Înțelegem ca nu sunteți obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care o 
puteţi primi. 
 
Data completării ___________________ 
 
Ofertant, 
___________________________ 
(Numele si prenumele in clar ale persoanei care semnează, stampila) 
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ANEXA 2: DECLARAŢIA DE ELIGIBILITATE A OFERTANTULUI 

 
 

DECLARAŢIE  
       privind neîncadrarea în situaţia prevazuta la art. 691 - OUG34/2006 

 
 
Subsemnatul(a)..................................................(se inserează numele operatorului economic - 

persoană juridică), în calitate de ofertant pentru achiziţia de ........................................................................... 
(se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), declar pe proprie 
răspundere că: 
 - am/nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 
supervizare şi/sau am/nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 
gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 
lit. a) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în 
cadrul autorităţii contractante. 
 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
 

Ofertant,            Data 
…………………… 
Reprezentant/Reprezentanţi legali 
(semnături)
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ANEXA 3: FORMULAR OFERTA FINANCIARĂ 

 
 

Nr. Crt. Serviciul Cantitatea  Preţul unitar Preţul total  Taxa pe 
valoarea 
adăugată (TVA) 

0 1 2 3 4 = 2*3 5 = 4*% TVA 

1. Servicii cazare     

2 Servicii masa     

3 Servicii pauza de cafea      

4 
 
 
 

Servicii tiparire 
materiale  

    

 Servicii casti si 
echipament specific 

    

TOTAL RON: RON: RON: 

 
 


