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Anexa 1: Termeni şi Condiţii de Livrare
*
 Servicii Turistice  

 

Achizitor: Fundatia Romanian Angel Appeal  

Operator economic: ____________________ 

Date complete identificare Operator economic  

(adresa, telefon, fax, e-mail, CUI, Nr. Reg. Comertului, banca, cont IBAN lei): 

 
1. Preţuri şi termene de livrare [se completează  de către Operatorul economic] 

 Curs lei/euro folosit (cu 4 zecimale): ................... [se completează  de către Operatorul economic] 

 

Nr. 

Crt. 
(1) 

Denumire servicii întâlniri proiect NTP 

Program Review – in Bucuresti si alte 

orase mari din Romania 
(2) 

Cant. 
(3) 

Preţ unitar (fara TVA)∗∗∗∗ 
(4) 

Lei si Euro (cu 2 zecimale)  

Valoare Totală (fara TVA) † 
(5=3*4) 

Lei si Euro 

(cu 2 zecimale) 

Valoare totală cu TVA 
(6=5* %TVA) 

Lei si Euro 

(cu 2 zecimale) 

   LEI EURO LEI EURO LEI EURO 

Servicii cazare si mese hotel minim 3*- maxim 4*       

1. 

Servicii cazare experți români camere 

single cu mic dejun – aprox. 4 pers * 8 

nopti in Bucuresti 

32 

camere   

   

 

2. 

Servicii cazare experți români camere 

single cu mic dejun – aprox. 12 pers * 5 

nopti in provincie 

60 

camere   

   

 

3. 

Servicii masa prânz – aprox. 30 experti * 

13 zile (din care 8 in Bucuresti si 5 in 

provincie) 390 buc   

   

 

4. 

Servicii masa cina – aprox. 30 experti * 

13 zile (din care 8 in Bucuresti si 5 in 

provincie) 390 buc   

   

 

5. 

Tiparire materiale pentru participanti – 

aprox. 40 seturi x 100 pagini/set    

   

 

6. Bilete avion transport intern 4 buc       

                                                
* Anexa Termeni si Conditii de Livrare este formularul in  care Achizitorul completeaza conditiile in care doreste prestarea serviciilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificatii Tehnice 

Achizitor). 

 Operatorii economici completeaza formularul cu oferta lor - pct.1 si pct.7B -  şi îl returneaza  Achizitorului semnat, daca accepta conditiile de livrare cerute de Achizitor. 
∗ In caz de discrepanta intre pretul unitar si valoarea totala, pretul unitar va prevala 
† In caz de discrepanta intre pretul unitar si valoarea totala, pretul unitar va prevala 
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7. Transport intern Romania cu masina        

 TOTAL        

 

Obiectul serviciilor solicitate prin prezenta procedura de achizitie, cazare, masa pranz si cina, fac parte dintr-un proiect (NTP Review – 

Misiunea de evaluare a PNCT) ce prevede verificare a capacitatii si functionalitatii sistemului PNCT (Programului National de Control al 

Tuberculozei). In cadrul proiectului o echipa de aproximativ 12 experti straini vor veni in Romania si vor participa la intalniri de lucru la 

sediul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din Bucuresti si alte institutii impreuna cu aprox. 8 experti romani (4 din Bucuresti si 4 

din provincie) timp de 8 zile. Iar timp de 5 zile echipe formate din expertii straini si expertii romani vor calatori prin tara in vederea 

verificarii functionalitatii sistemului PNCT in teritoriu. Localitatile din teritoriu nu sunt cunoscute la momentul derularii achizitiei si vor fi 

stabilite in termen util.  

 

2. Preţ fix:  Preţul in lei indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului. Pretul, atat cel in lei cat si cel in Euro, se 

mentioneaza in tabelul anterior, obligatoriu, cu 2 zecimale. 

3. Plata facturii se va efectua în lei, 100% dupa livrarea efectivă a serviciilor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Operatorului economic. 

4.  Documente de calificare: 

• Cod Unic de Inregistrare fiscala (CUI) emis de Oficiul Registrului Comerţului – în fotocopie certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal 

al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul”. 

• Certificat de înregistrare în scopuri de TVA emis de Administratia Financiară de care apartine ofertantul - în fotocopie certificată pe proprie răspundere, de 

către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul” 

• Declaratie pe propria raspundere din partea ofertantului ca unitatea de primire turistica ofertata se incadreaza in clasificarea de minim 3*. 

5. Criteriu de atribuire a contractului: In urma evaluarii ofertelor vor fi anuntate toate firmele participante si contractul se va acorda firmei care oferă cel 

mai mic preţ total evaluat si care respecta conditiile tehnice solicitate. La verificarea ofertelor financiare, in caz de discrepanta intre pretul unitar x cantitate si 

valoarea totala, atunci pretul unitar va prevala, iar valoarea totala se va ajusta in concordanta cu pretul unitar afisat x cantitatea de servicii solicitate.  

Locatiile ferme vor fi anuntate firmei selectate castigatoare cu cel putin 7 zile inainte de desfasurarea efectiva a sesiunii de instruire, impreuna cu numele 

participantilor si confirmarea numarului de persoane ce va necesita cazare.  

Contractul va fi semnat cu firma clasata pe primul loc in termen de 2 zile lucratoare de la transmiterea de catre Achizitor a notificarii de acordare a contractului. In 

cazul in care firma clasata pe primul loc refuza semnarea contractului, Achizitorul isi rezerva dreptul unilateral de a semna contractului cu urmatorul clasat.   

6. Neexecutare: Achizitorul poate anula Nota de Comandă dacă Operatorul economic nu livrează serviciile în conformitate cu termenii şi condiţiile de mai sus, 

după o notificare prealabilă de 3 zile primită de la Achizitorul, fără a avea vreo obligaţie faţă de  Operatorul economic. 

7.  Specificaţii Tehnice – se completeaza pentru fiecare din serviciile solicitate: 

 
A. Specificaţii Achizitor 

 

B. Specificaţii Operator economic 
[a se completa de catre Operator economic] 
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Denumire  servicii:  

Servicii turistice  

Tipul serviciilor – servicii turistice 

[Se mentioneaza localitatea, hotelul, numarul de stele] 

Descriere generală:  

Servicii cazare cu mic dejun, mese prânz și cine în București și alte 

orașe din România, hotel minim 3* - maxim 4* 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 

Achizitor: 

 

- Servicii cazare experți români camere single cu mic dejun – 

aprox. 4 pers * 8 nopti in Bucuresti 

- Servicii cazare experți români camere single cu mic dejun – 

aprox. 12 pers * 5 nopti in provincie 

- Servicii masa prânz – aprox. 30 experti * 13 zile (din care 8 in 

Bucuresti si 5 in provincie) 

- Servicii masa prânz – aprox. 30 experti * 13 zile (din care 8 in 

Bucuresti si 5 in provincie) 

- Tiparire materiale pentru participanti – aprox. 40 seturi x 100 

pagini/set: tiparire alb-negru, hartie A4, 80g/mp 

- Bilete avion transport intern: 4 pers x 1 ruta fiecare, clasa 

economic, dus-intors, interval 09.03.2014-21.03.2014 

- Transport intern Romania cu masina: aprox. 20 pers in 

Bucuresti si in tara, in perioada 10.03.2014-20.03.2014. se 

estimeaza un numar de 4 echipe fiecare urmand sa parcurga un 

traseu de aprox. 2500 km.  

 

Cazarea se face in hotel clasificare minim 3* (stele) sau pensiune in 

regim echivalent, situate in Bucuresi si/sau fiecare resedinta de judet 

sau maxim 4* (stele). Unitatea de cazare va permite „early check-in” şi 

„late check-out” fără a fi percepute costuri suplimentare. 

Perioada de derulare a proiectului si a necesarului de cazari este intre 9-

21 martie 2014.  

Achizitorul isi rezerva dreptul de a anunta localitatea si data necesara 

serviciilor de cazare cu 7 zile in avans, in functie de nevoile proiectului 

si de numarul de participanti inscrisi la sesiuni. 

Oferta financiara va fi facuta in lei/camera/zi si in euro/camera/zi (pret 

unitar) cu mentionarea separata a TVA-ului, si valoarea totala in lei si 

euro conform model pct. 1. 

Pentru serviciile de masa pranz si cina se solicita catering ce va fi servit 

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale serviciilor ofertate 
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in centrul de instruire din cadrul Institutului de Pneoumoftiziologie 

Marius Nasta sau in alta locatie ce va fi anuntata din timp.  

 

8.  Mentiuni: 
 Achizitorul are dreptul de a nu selecta nici o oferta ca fiind castigatoare.  

Oferta financiara trebuie detaliata pentru fiecare tip de serviciu solicitat in parte.  

Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta unilateral la una sau mai multe din serviciile solicitate.  

   

NUMELE OPERATORULUI ECONOMIC_____________________ 

Semnătură autorizată___________________________ 

Locul: 

Data: 


