
Anexa 6.2.2 – Invitație de participare (CO-S) 
 

Pentru site 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra Neamț 

Titlul subproiectului: Reușim împreună! 

Acord de grant nr. 500/SGL/RII/1.10.2018 

Piatra Neamț, 13.05.2022 

Nr de inregistrare: 212/13.05.2022 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
pentru achiziția Cheltuieli aferente plăţii realizării  excursiei 2022 (servicii de cazare-5%  

TVA, servicii de masă pentru excursie-5%  TVA, servicii de transport pentru excursie - 19% 

TVA 

 

 

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni: 

 

1. Beneficiarul Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra Neamț 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, 

sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următorul serviciu: Cheltuieli 

aferente plăţii realizării  excursiei 2022 (servicii de cazare-5%  TVA, servicii de masă pentru 

excursie-5%  TVA, servicii de transport pentru excursie - 19%). 

 

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: Colegiul Tehnic Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”,   

Bulevardul Traian nr.31, Piatra Neamț 

Telefon/Fax: 0233222800 

E-mail: rose@colegiulcartianu.ro 

Persoană de contact: Paleu Mariana 

 

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

putem să solicităm ulterior, în 3 zile lucrătoare, oferta în original. 

 

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

este: 23.05.2022, ora 16.00. 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 și a Certificatului  Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului 
din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate iar pentru respectarea 

condițiilor prevăzute de lege pentru transport persoane(elevi) în afara localității sunt 

necesare: asigurare călători, licență de transport persoane. 

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. 

 

 

 

  



 

Anexa    
Termeni şi Condiţii de Prestare*

1
 

Achiziția Cheltuieli aferente plăţii realizării  excursiei 2022 (servicii de cazare-5%  TVA, 
servicii de masă pentru excursie-5%  TVA, servicii de transport pentru excursie - 19% 

 

Sub-Proiect: Reușim împreună!      

Beneficiar: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra Neamț 

Ofertant: ____________________ 

 

1. Oferta de preț 
  

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 

Cheltuieli aferente plăţii realizării  excursiei 2022 (servicii de cazare-5%  TVA, servicii de 

masă pentru excursie-5%  TVA, servicii de transport pentru excursie - 19% TVA) 

Cheltuieli aferente plăţii 

realizării  excursiei 2022 

servicii de cazare-5%  TVA 

1     

Cheltuieli aferente plăţii 

realizării  excursiei 2022 

servicii de masă pentru 

excursie-5%  TVA 

1     

Cheltuieli aferente plăţii 

realizării  excursiei 2022 

servicii de transport pentru 

excursie - 19% TVA 

1     

TOTAL 

Cheltuieli aferente plăţii realizării  

excursiei 2022 (servicii de cazare-5%  

TVA, servicii de masă pentru excursie-

5%  TVA, servicii de transport pentru 

excursie - 19% TVA) 

 

1     

 

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 

____4___ săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, conform 

următorului program:  

 

Nr. Denumirea serviciilor Cant. Termene de realizare 

                                                 
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. 

 



crt. 

1. 

Cheltuieli aferente plăţii 

realizării  excursiei 2022 (servicii 

de cazare-5%  TVA, servicii de 

masă pentru excursie-5%  TVA, 

servicii de transport pentru 

excursie - 19% TVA) 

1 

Se vor trece datele (2 zile 

consecutive în care se va realiza 

excursia) 

 
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. Specificatii tehnice solicitate 

 
B. Specificatii tehnice ofertate 

 

Denumire produs 

Cheltuieli aferente plăţii realizării  excursiei 

2022 (servicii de cazare-5%  TVA, servicii de 

masă pentru excursie-5%  TVA, servicii de 

transport pentru excursie - 19% TVA) 

 

Descriere generală 

Excursie realizată în cadrul activității 

„Călătorie în viitorul meu” ce presupune 

asigurarea transportului, a cazării și a mesei 

pentru 43 persoane(40 elevi și 3 profesori)- 

Piatra Neamț-Suceava (cu vizitarea 

facultăților din Suceava). Excursia se 

realizează în 2 zile consecutive 

lucrătoare(luni-vineri).  

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 

acceptate de către Beneficiar 

Data estimată a excursiei: 2 zile consecutive 

din perioada 27.05.2022 -24.06.2022 

Descriere generală servicii de transport 

Autocarul trebuie să permită transportul a 

43 persoane (3 profesori și 40 elevi). 

Autocarul trebuie să fie în perfectă stare 

de funcționare, să fie dotat cu aer 

condiționat. 

Șoferul trebuie să rămână la dispoziția 

beneficiarului pe toată durata deplasării. 

Prețul acestui serviciu trebuie să includă 

și taxele de drum, parcare, carburant, 

asigurare a bagajelor și călătorilor, 

precum și cheltuieli pentru șofer. 

Se va menționa disponibilitatea firmei de a 

înlocui autocarul pe traseu, în cazul 

defecțiunilor sau a unui accident ce 

împiedică deplasarea în continuare, în 

termenul limită de 4 ore. Înlocuirea 

autocarului defect se va face pe cheltuiala 

prestatorului. 

 



Plecare: curtea Colegiului Tehnic 

„Gheorghe Cartianu” Piatra Neamț, ora 

8 

Sosire:a doua zi,  curtea Colegiului 

Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra 

Neamț, ora 18 

Traseul:  Piatra Neamț – Suceava - Piatra 

Neamț 

Autocarul să permită deplasarea la locul de 

cazare, la locul de luat masa( în cazul în care 

diferă de locul de cazare), la facultățile din 

Suceava. 

Descriere generală servicii de cazare 

1 noapte de cazare 

Cazarea se poate face în camere duble/single 

în unități de cazare clasificate cu minim 3 

stele/3 margarete. Unitatea de cazare trebuie 

să conțină certificat de clasificare. 

Condiții minime obligatorii: 

- Asigurarea apei calde și reci nonstop 

- Fiecare cameră va avea baie proprie 

- Instalații sanitare și electrice în stare foarte 

bună de funcționare 

- Camerele vor avea pereți fără urme de 

mucegai, igrasie, umezeală 

-  Lenjerie curată și mobilier adecvat 

- Spațiile de cazare vor îndeplini toate 

condițiile aferente clasificației turistice 

menționate în Certificatul de clasificare a 

spațiilor de cazare. 

Descriere generală masă  

Meniu pentru 43 de peroane 

  Prânz: în ziua sosirii – 43 porții 
1. Ciorbă/supă/borș din carne de 

pasăre/vită/porc sau legume –min 

350g 

2. Felul principal: carne de pasăre/porc-

min 150g 

Garnitură: legume/orez/cartofi – min 

200g 

Salată varză/ roșii/ castraveți sau 

murături-min - 100g 

Pâine – min 100g 

3. Desert: 

plăcinte/gogoși/papanași/produse de 

patiserie/clătite/fructe 

4. Apă minerală/plată – min 0,5l 
  

 Cină: în ziua sosirii – 43 porții 
Preparate din carne de vită/pui/porc sau pește 
(min 150g), garnitură (min 150 g), salată (min 
100g) 
Apă minerală/plată – min 0,5l, ceai 



 

  Mic dejun: în ziua plecării – 43 porții 

43 porții care să cuprindă fiecare min  350g 

alimente (de exemplu: preparate din carne, 

ouă, brânză, legume), apă minerală/plată de 

0,5l, ceai) 

   Prânz: în ziua plecării – 43 porții 
1. Ciorbă/supă/borș din carne de 

pasăre/vită/porc sau legume –min 

350g 

2. Felul principal: carne de pasăre/porc-

min 150g 

Garnitură: legume/orez/cartofi – min 

200g 

Salată varză/ roșii/ castraveți sau 

murături-min - 100g 

Pâine – min 100g 

3. Desert: plăcinte/gogoși/ 

papanași/produse de 

patiserie/clătite/fructe 

4. Apă minerală/plată – min 0,5l 

Se va asigura servirea mesei pe terase/ 

restaurante în unități care să respecte 

normele de igienă. 

Se vor asigura ingrediente proaspete gătite în 

ziua respectivă. 

Unitatea la care se va servi masa trebuie să 

dețină avize sanitare. 

Unitatea de servire a masei trebuie sa aibă 

autorizație de funcționare și să dețină avizele 

sanitare la zi. 

Alte prevederi relevante: 

Costurile aferente cheltuielile aferente pentru 

șofer sunt în sarcina agenției de turism. 

 

 

 

NUMELE OFERTANTULUI_____________________ 

Semnătură autorizată___________________________ 

Locul: 

Data: 


