
Anexa 6.2.2 – Invitație de participare (CO-S) 
 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații „Gh. Marzescu” 

Titlul subproiectului: „Educatie pentru toți” 

Acord de grant nr.SGL/R I/186/27.06.2017 

Nr. inreg. 423/08.11.2021 
 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

pentru achiziția de servicii, altele decât consultanță și instruire 

 
 

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni: 

 

1. Beneficiarul Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații “Gh. Mârzescu” Iași a 

primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al 

Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în 

cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o 

parte din fonduri pentru achiziția serviciilor, altele decât consultanța, pentru care a fost 

emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitaţi să trimiteţi oferta 

dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii:  

 

           - Transport, cazare și masă pentru Excursia de studiu din cadrul activității             

II.1 Drumuri spre cunoaștere. Plecarea în excursie se va face în data de 01.12.2021 din Iași, iar 

întoarcere în data de 03.12.2021 din Gura Humorului către Iași (3 zile și 2 nopți de cazare). 

Pentru fiecare participant vor fi asigurate:  

         -     TRANSPORT: pentru un grup de 30 de elevi și 3 profesori, în perioada 01.12.2021-03 

12.2021 pe ruta Iași-Gura Humorului și retur; 
- CAZARE:  Gura Humorului sau în apropiere: 2  nopți 

- MASA 
- cina pentru 01.12.2021; 

- mic-dejun pentru 02.12.2021; 

- prânz  pentru 02.12.2021; 

- cina  pentru 02.12.2021; 

- mic-dejun pentru 03.12.2021; 

- prânz –  pentru 03.12.2021; 

- INTRARI OBIECTIVE TURISTICE 

- Cetatea de Scaun a Sucevei  

- Muzeul Satului 

- Manastirea Bogdana 

- Manastirea Putna 

- Casa Memoriala Nicolae Labis 

- Manastirea Voronet 

- Muzeul oului incondeiat 

-  

 

 

 



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 precizați și va fi trimisă la: 

Adresa: Strada. Mihail Sturza, Număr. 43, cod poştal 700267; Iași 
Telefon/Fax: 0232/237545 

E-mail: adi_tomus@yahoo.com 

Persoană de contact: Tomuș Adrian 

 

4. Se acceptă oferte în original, prin e-mail sau fax. (în cazul ofertei transmise prin E-

mail/fax, Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil indicat, 

a ofertei în original) 

 

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 

este: 17.11.2021 ora 14:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi 

respinsă. 

 

6.  Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate serviciile prevăzute şi orice alte costuri 

necesare realizării serviciilor, conform cerințelor și specificațiilor Beneficiarului. Oferta va 

fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat. 

 

 

7. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la 

data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus. 

 

8. Calificarea ofertantului: Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de 

Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din 

care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate. 

 

9. Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care 

îndeplinesc cerințele  tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va 
acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai 
mic preţ total evaluat, fără TVA . 
 

 

10. Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi 

dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu. 

 

[Semnătura responsabil de achiziţie] 

Tomuș Adrian 
 

 

 

  



 

Anexa    
Termeni şi Condiţii de Prestare*

1
 

Achiziția Transport,masa și cazare pentru Excursia de studiu din cadrul 

activității II.1 DRUMURI SPRE CUNOAȘTERE 
 

 

Sub-Proiect: "Educatie pentru toți " 

Beneficiar: Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații “Gh. Mârzescu” Iași 

Ofertant: ____________________ 

 

1. Oferta de preț[a se completa de către Ofertant] 
  

Nr. 

crt. 
(1) 

Denumirea serviciilor 
(2) 

Cant. 
(3) 

Pret 

unitar 
(4) 

Valoare 

totala 

fără 

TVA 
(5=3*4) 

TVA 
(6=5* 

%TVA) 

Valoare 

totala cu 

TVA 
(7=5+6) 

1 

 

TRANSPORT: pentru un grup 

de 30 de elevi și 3 profesori, în 

perioada 01.12.-03.12.2021 pe 

ruta Iași-Gura Humorului și 

retur; 

 

    

2 

 

CAZARE:  Gura Humorului 

su în apropiere  – 2 nopți: 

01.12.-03.12.2021 

MASA 
- cina pentru 01.12.2021; 

- mic-dejun pentru 02.12.2021; 

- prânz –  pentru 02.12.2021; 

- cina a pentru 02.12.2021; 

- mic-dejun pentru 03.12.2021; 

- prânz –  pentru 03.12.2021; 

-  

 

    

4 

INTRARI OBIECTIVE 

TURISTICE 

- Cetatea de Scaun a Sucevei  

- Muzeul Satului 

- Manastirea Bogdana 

- Manastirea Putna 

 

    

                                                 
1
Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește 

prestarea serviciilor (Pct. 3 – perioada de realizare a serviciilor, pct. 5A – Specificații Tehnice solicitate). 

 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.5B -  şi îl returnează, semnat, Beneficiarului, 

dacă acceptă condițiile de realizare a serviciilor cerute de Beneficiar. 

 



- Casa Memoriala Nicolae 

Labis 

- Manastirea Voronet 

- Muzeul oului incondeiat 

 

 

TOTAL 

 

     

 

2. Preţ 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. 
Denumirea serviciilor Cant. Termene de realizare 

1. 

TRANSPORT: pentru un grup de 30 

de elevi și 3 profesori, în perioada 

01.12.-03.12.2021 pe ruta Iași-Gura 

Humorului și retur; 

  

2. 

 

CAZARE:  Gura Humorului su în 

apropiere  – 2 nopți: 01.12.-03.12.2021 

MASA 
- cina pentru 01.12.2021; 

- mic-dejun pentru 02.12.2021; 

- prânz –  pentru 02.12.2021; 

- cina a pentru 02.12.2021; 

- mic-dejun pentru 03.12.2021; 

- prânz –  pentru 03.12.2021; 

 

  

3. 

INTRARI OBIECTIVE TURISTICE 

- Cetatea de Scaun a Sucevei 

- Muzeul Satului 

- Manastirea Bogdana 

- Manastirea Putna 

- Casa Memoriala Nicolae Labis 

- Manastirea Voronet 

- Muzeul oului incondeiat 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 

 
(de inserat specificațiile tehnice aferente serviciilor de instruire sau alte servicii, în afara celor 

de consultanță): 

A. Specificatii tehnice solicitate 

 
B. Specificatii tehnice ofertate 

[a se completa de către Ofertant] 

Denumirea  serviciilor Excursie/ Servicii 

de transport, cazare și masă, vizitare 

obiective turistice Iași –Gura Humorului 

sau în apropiere și retur, pentru 30 de elevi 

și 3 profesori mentori 

 

Descriere generală 

Transportul, masa și cazarea sunt necesare 

celor 30 elevi participanți și 3 profesori 

însoțitori la Excursia de studiu organizată 

în cadrul activității II.1. DRUMURI SPRE 

CUNOAȘTERE și celor 3 profesori 

mentori. 

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 

acceptate de către Beneficiar 

- Autocar 33 persoane (30 elevi+3 profesori); 

- Licență de transport persoane; 

Unitatea de cazare deține autorizație de 

funcționare valabilă; 

- operatorul nu este intrat în faliment a 

urmarea hotărârii judecătorești; 

- operatorul economic deține polița de asigura 

de răspundere a transportului  față de călătorii 

transportați în caz de accidente produse în 

trafic valabile; 

 

Se asigură transportul cu autocar în perfectă 

stare de funcționare, dotat cu aer 

condiționat. 

Asigurarea unui șofer pentru traseul stabilit. 

Prețul acestui serviciu trebuie să includă și 

taxele de drum, parcare, carburant, asigurare 

a bagajelor și călătorilor, precum și cheltuieli 

de masă și diurnă pentru șoferi. 

Se va menționa disponibilitatea firmei de a 

înlocui autocarul pe traseu, în cazul 

defecțiunilor sau al unui accident ce 

împiedică deplasarea în continuare și 

derularea programului grupului, în termenul 

limită de 4 ore, plus durata până la locul 

defecțiunii. Înlocuirea autocarului defect se 

va face pe cheltuiala prestatorului. 

 

Descriere generală cazare 

2 nopti de cazare in perioada 01.12.2021-

03.12.2021 pentru 33 persoane. 

 



Cazarea se va face în camere cu 2, 3 sau 4 

paturi și single in unități clasificate cu minim 

2 stele/margarete.  

 

Condiții minime obligatorii: 

• asigurarea apei calde și reci non-stop; 

• asigurarea încălzirii corespunzătoare a 

spațiilor de cazare si de servire a mesei; 

• fiecare cameră va avea grup sanitar 

propriu, inclusiv duș; 

• instalațiile sanitare și electrice în stare 

foarte bună de funcționare; 

• dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare; 

• asigurarea curățeniei zilnice în camere si 

restaurant; 

• spatiile de cazare si de servire a mesei vor fi 

în bună stare, respectiv: camerele vor fi 

aerisite, cu pereți fără urme de mucegai, 

igrasie, umezeală, etc 

• spațiile de cazare vor îndeplini absolut toate 

condițiile aferente clasificației turistice 

menționate în Certificatul de clasificare a 

spațiilor de cazare și Fișa de încadrare 

nominală a spațiilor de cazare pe categorii. 

 

Descriere generală masă 

Mic dejun  

 33 de porții care să cuprindă 300 g 

alimente (de exemplu carne, ou, brânză, 

legume), apa minerală/plată de 0,5L, 

ceai/cafea 

Prânzul 

 33 de porții care vor conține 2 feluri de 

mâncare: 

1. Ciorbă/supă (150 g/persoană), 

2. Fel principal (200 g/ persoană) va conține  

preparat din carne de vită/pui/pește, 

garnitură (150 g/ persoană), salată (100 g/ 

persoană). 

3. Apă minerală/plată de 0,5L 

 

 

Cina  

 33 de porții care vor conține 2 feluri de 

mâncare: 

1. Aperitiv (150 g/persoană), 

2. Fel principal (200 g/ persoană) va conține  

preparat din carne de vită/pui/pește, 

garnitură (150 g/ persoană), salată (100 g/ 

persoană). 

3. Apă minerală/plată de 0,5L 

 

Se vor asigura ingrediente proaspete gătite în 



ziua respectivă de servire 

Se va asigura o sală de mese cu o capacitate 

de cel puțin 50 locuri 

Spațiul de servire a mesei va fi amenajat 

corespunzător și va respecta normele de 

igiena si de poziționare in raport de alte spatii 

 

 

Vizitarea unor obiective turistice, cu intrare 

asigurată pentru 33 depersoane:  

- Cetatea de Scaun a Sucevei  

- Muzeul Satului 

- Manastirea Bogdana 

- Manastirea Putna 

- Casa Memoriala Nicolae Labis 

- Manastirea Voronet 

- Muzeul oului incondeiat 

 

 

Parametri de Funcţionare minim acceptaţi 

de către Beneficiar 

Nu este cazul 

 

Alte prevederi relevante 

Nu este cazul 
 

 

NUMELE OFERTANTULUI_____________________ 

Semnătură autorizată___________________________ 

Locul: 

Data: 


