ANUNT-INVITAŢIE DE PARTICIPARE
La procedura de achizitie directa
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Maria Sklodowska Curie " cu sediul in Bd. C-tin
Brancoveanu nr. 20 Sector 4, Bucuresti, Romania, cod fiscal 4183164, tel. 021-4603026. Fax
021-4601260, e-mail spital@mscurie.ro, Beneficiar al contractului POSDRU/161/2.1/G/139364,
va invită să depuneti ofertă în scopul atribuirii contractului de achizitie publica de ”Servicii de
transport in cadrul proiectului “Consiliere, orientare profesionala si elemente de practica in
ortopedia si traumatologia pediatrica” ce se va desfasura in perioada 06-10 aprilie 2015, dupa
cum urmeaza:
Perioada de desfasurare: 06-10 aprilie 2015
Numar persoane: minim 100 persoane maxim 150 de persoane;
Ruta: Bucuresti cu preluare din 2 locatii :
SECTORUL 4, STR CUZA VODA, SECTORUL 2, BD PACHE PROTOPOPESCU si
SECTORUL 1, STR G-RAL BERTHELOT
CATRE
Bd. C-tin Brancoveanu Sector 4 SI RETUR
Posibilitate de modificare a locatiilor, fara a depasi numarul maxim de 150 de persoane
Caracteristici:
Transportul se va efectua in Bucuresti, cu preluare persoane din cele doua sau trei locatii, iar
costul pentru transportul persoanelor (100 maxim 130) nu va depasi valoarea de 2.016,12 lei
fara TVA .
–
scopul transportului: numărul şi tipul corespunzător de mijloace de transport necesare
realizării programului de circulaţie şi care satisfac condiţiile impuse privind siguranta
circulaţiei, confortul pasagerilor şi protecţia mediului; pentru aproximativ 100-150 de elevi
participanţi la vizitele de studiu. Se vor stabili ulterior numarul de elevi per transport
–
respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea /înregistrarea si
efectuarea inspecţiilor tehnice periodice /reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de
transport propuse pentru efectuarea serviciului;
–
operaţiile de intreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin
contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementarilor legale în vigoare privind
efectuarea acestor activităţi (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială,
personalul utilizat etc.);
–
mentinerea stării tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare
şi a curăţeniei acestora;
–
respectarea capacităţilor de transport impuse prin contractul de atribuire a gestiunii;
–
menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare
şi a curaţeniei acestora;
– spălarea, salubrizarea si dezinfectarea mijloacelor de transport;

–
–
–
–
–
–
–

respectarea legislaTiei în vigoare privind protectia muncii, protectia mediului, prevenirea si
combaterea incendiilor;
mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;
la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea si combaterea
incendiilor, precum si ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;
mijloacele de transport trebuie să aibă inspectia tehnică periodică sau, după caz, revizia
tehnică periodică efectuată la termen;
mijloacele de transport trebuie să îndeplinească conditiile impuse de legislatia în vigoare
privind siguaranta circulatiei si protectia mediului
Ofertantul câştigător va emite câte o factură pentru toate transporturile comandate de
achizitor, dupa finalizarea actiunii. Factura va fi insotita de diagramele / foile de parcurs
confirmate de coordonatorul de proiect pentru care s-a efectuat transportul.
Ofertantul câştigător se obligă ca sa plateasca din fonduri proprii urmatoarele : motorina pe
parcusul deplasarii ; taxe sosele ; diurna soferi ; carte verde ; eventualele cheltuieli pentru
reparatii ; amenzile si penalizarile datorate organelor de vama sau politie care se datoreaza
vinei conducatorilor auto ; sa inlocuiasca pe cheltuiala proprie mijlocul de transport in cazul
in care acesta se defecteaza ; sa asigure soferi calificati si instruiti care sa respecte legislatia
in vigoare si programul stabilit al deplasarii, sa respecte intocmai prevederile prezentului
contract si al graficului comunicat.
Valoarea totala estimata a contractului: 2016,12 lei , fara TVA.
Procedura de atribuire: cumparare directa- selectie de oferte;
Cod CPV: 55300000-3 – Servicii de transport rutier specializat de pasageri;
Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scazut”;

Adresa la care se transmit ofertele : Bd. C-tin Brancoveanu nr. 20 Sector 4, Bucuresti, Romania, la
Registratura
Program: luni – vineri: intre orele 09.00 – 15:30
Data limită pentru depunerea ofertei : 09.03.2015, ora 11.00
Data ora şi locul deschiderii ofertelor : 09.03.2015, ora 15.30 ,la sediul autoritatii contractante respectiv
Bd. C-tin Brancoveanu nr. 20 Sector 4, Bucuresti
Modalitatea de atribuire:contract de achizitie publica
Tipul contractului : servicii
Sursa de finantare: FSE prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013 în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 161 „Tranzitia de la scoala la viata activa”, Axa
prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de
intervenţie 2.1. „Tranzitia de la scoala la viata activa”, în conformitate cu contractul de finanţare
POSDRU/161/2.1/G/139364.
Moneda in care se transmite oferta de pret:RON
Limba in care se redacteaza oferta:limba romana
Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul
limita de primire a ofertelor.

MODALITATI DE PREZENTARE A OFERTEI
Oferta va cuprinde urmatoarele formulare:
- Scrisoare de inaintare - Formularul 1;
- Propunerea tehnica
- Propunerea financiara
Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice:
Ofertantul are obligaţia de a prezenta propunerea tehnica astfel încât să se asigure posibilitatea verificării
conformităţii acesteia cu specificaţiile tehnice prevăzute în prezentul anunt – invitatie participare;
astfel propunerea tehnica va conţine un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice
conţinute in prezentul anunt – invitatie participare, prin care să se demonstreze corespondenţa
propunerii tehnico - financiare cu specificaţiile respective.
Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare:
În Propunerea financiara se va preciza pretul pentru transportul celor 100 maxim 150 de persoane
raportat la cerintele sus mentionate si perioada (zi si ora) in care poate pune la dispozitie mijloacele de
transport.
Oferta va fi exprimata in lei fara TVA/ transportul a 100 maxim 150 de persoane
Operatorul economic va depune alaturat propunerii tehnice si propunerii financiare urmatoarele:
- copie conforma a licentei de transport
- copie conforma a autorizatiei de transport
Copie CUI
Copie sau original certificat constatator valabil la data depunerii ofertei
Certificat de atestare fiscala din care sa rezulte ca nu sunt datorii inregistrate la Bugetul de
stat si la Bugetul local
Oferta va fi transmisa in plic inchis marcat cu adresa autorităţii contractante (Spitalul Clinic de Urgenta
pentru Copii "Maria Sklodowska Curie " ) cu sediul in Bd. C-tin Brancoveanu nr. 20 Sector 4,
Bucuresti, Romania si cu inscripţia : ”A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE :
09.03.2015, ora 15.30.”
Autoritatea contractantă va efectua plăţile pentru serviciile achiziţionate, in functie de aprobarea
Cererilor de plata, prin ordin de plata în contul de Trezorerie al prestatorului. În acest sens, toţi
ofertanţii interesaţi să participe la selecţia de oferte trebuie să deţină un cont deschis la Trezoreria
Statului.
Se va incheia un contract pentru prestarea serviciilor.
Informatii suplimentare se pot solicita telefonic la numarul 0214610325 ; adresa de e-mail:
spital@mscurie.ro
Manager General
BUZATU Daniel Ciprian Dumitru
Manager de proiect
BURNEI Gheorghe

MODELE DE FORMULARE
FORMULARUL 1
OFERTANTUL
....................
nr. .......... / .........................
(denumirea/numele)
SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Catre ...........................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare aparut în …………… nr. ..... din ........./(ziua/luna/anul),
privind
aplicarea
procedurii
pentru
atribuirea
contractului
................................................................................../(denumirea contractului de achizitie publica),
noi ......................................./(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ....... copii:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii .....................

Cu stima,
Ofertant,
..................................

(semnatura autorizata

