
 
 

  

    

 
 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil 
nonagricol din zona urbană 
Titlul proiectului: „Start-up@CENTRU” 

Beneficiar: Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL 

Numărul de identificare al contractului: POCU/82/3/7/105851 

 

Nr.170/26.03.2019 
 
Către: Toţi operatorii economici interesaţi  
 
 

Invitaţie de participare  
 

          “Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile- Cod CPV -70310000-7” 
 
Denumirea instituției:  

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă cu sediul in Cluj-Napoca, strada Eremia Grigorescu 

nr.77, tel.0264 590 554 

 
Obiectul contractului:  

Prestatorul va asigura Servicii de inchiriere sala pentru intalniri de mentorat si consiliere cu 

antreprenorii (8 antreprenori, 2 intalniri/antreprenor = 16 zile)  în vederea implementării 

activităților proiectului: „Start-up@CENTRU”- POCU/82/3/7/105851, proiect co-finanțat din 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Valoare estimată: 3.066,72  lei fără TVA (Valoare cu TVA: 3.649,40 lei). 
 
Informații specifice privind activitatea: 

- Antreprenorii sunt din localitățile Târgu Mureș, Bllaj, Câmpeni, Odorheiu Secuiesc și 

Miercurea Ciuc. Serviciile vor fi prestate în aceste localități mai sus menționate. Se solicită 

ca locaţiile ofertate să dispună de o sala separata care să permită desfășurarea în condiții 



 
 

  

    

 
 

 

optime a activităților prevăzute în proiect. Dimensiunea minima necesară este de 25mp. 

Perioada estimată pentru derularea intalnirilor de mentorat si consiliere cu antreprenorii este 

1 aprilie 2019 – 31 mai 2019. Vor fi organizate în total 2 intalniri/antreprenor x 8 antreprenori 

= 16 zile. 

 

Loc desfășurare intalnire 
Nr. zile 

inchiriere sala 

Perioadă estimata pentru derularea 
intalnirilor de mentorat si consiliere 

cu antreprenorii 

Județul Mureș- Targu Mures 8 1 aprilie 2019 – 31 mai 2019 

Județul Harghita – Odorheiu 
Secuiesc 

2 1 aprilie 2019 – 31 mai 2019 

Județul Harghita- Miercurea 

Ciuc 2 1 aprilie 2019 – 31 mai 2019 

Județul Alba -Blaj 
2 1 aprilie 2019 – 31 mai 2019 

Judetul Alba -Campeni 
2 1 aprilie 2019 – 31 mai 2019 

 

- Perioada exactă în care se vor desfăşura intalnirile va fi comunicată operatorului economic 

declarat câştigător cu cel puțin 1 zi înainte de data derularii  intalnirilor. 

- Sălile vor fi la dispoziţia antreprenorilor si expertilor intreaga zi. 
 
Durata contractului: aprilie - iunie 2019.  

Procedura aplicată: Achiziție directă.  

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai mic. 

Condiții de participare: 

1. Documentele care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv 

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este situat 

sediul ofertantului, din care să rezulte cel puțin informațiile legate de structura acționarilor, 

reprezentanților legali și obiectul de activitate. Certificatul constatator trebuie să conțină date 



 
 

  

    

 
 

 

actuale/reale la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Se va prezenta în copie, 

conform cu originalul. 

2. Declarație conflict de interese – Formularul 1, atașat la prezentele specificații tehnice. 

Se va prezenta în copie (la depunerea ofertei) respectiv în original la semnarea contractului. 

 

Prezentarea ofertei: 

1. Modul de prezentare a propunerii tehnice:  

a)  Propunerea tehnică se va întocmi conform Formularului 2, în limba română, într-o 

manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea 

facilă a corespondenţei informaţiilor cuprinse în ofertă cu specificaţiile tehnice. 

b) În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt 

respectate  elementele propunerii tehnice, beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa 

unilateral contractul şi de a solicita sistarea serviciilor. 

2. Modul de prezentare a propunerii financiare: 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze preţul total.  

Ofertantul trebuie să prezinte oferta financiară detaliată și structurată conform Formularului 

3.  Documentul se va prezenta în original la semnarea contractului. Prețurile vor fi exprimate 

în Lei fără TVA. Prețul din oferta financiară va fi ferm și nu se va actualiza. Contractul va fi 

încheiat în lei. Oferta va cuprinde inclusiv termenul de prestare a serviciilor, în funcție de 

data plasării comenzii. 

Notă 

Beneficiarul se obligă să achite numai serviciile efectiv prestate, pe bază de documente 

justificative.     

Valoarea totală decontată în baza contractului de prestări servicii ce urmează a fi atribuit 

poate fi mai mică decât preţul total ofertat în cadrul procedurii. 

 

Data limită și modul de trimitere a ofertelor: 

Ofertele se pot trimite pâna în data de 29.03.2019 orele 12:00 prin mail la adresa 

office@civitas.ro. 



 
 

  

    

 
 

 

Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de 

participare: Română. 

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 30 de zile 

de la termenul limită de primire a ofertelor. 

 

 

 

Întocmit, 

Responsabil achiziții 
 
Kiss Emese Réka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

    

 
 

 

OFERTANTUL 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

Formularul 1 

 

 

DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și 

utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu 
modificările și completările ulterioare 

 

 

Subsemnatul(a), ......................., în calitate de ......................., referitor la procedura 
......................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum 
este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările 
și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art.14 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 
aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Subsemnatul(a), ......................., declar că voi informa imediat Fundația Civitas pentru 
Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca dacă vor interveni modificări în prezenta declarație. 

 

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu 
și înțeleg că Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca are dreptul de a 
solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

....................... 

(numele și funcția persoanei autorizate) 

....................... 

(semnătura persoanei autorizate) 



 
 

  

    

 
 

 

OFERTANTUL                                                                                                  Formularul 2
   

_____________________ 

(denumirea/numele) 

 

Propunerea tehnică 

“ Achiziția de servicii de închiriere sau de vânzare de imobile- Cod CPV -

70310000-7” 

Examinând invitatia de participare/cererea de oferta, subsemnatul …………………., 

reprezentant al ofertantului ................., ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 

cerinţele achizitorului, să prestăm..........., servicii detaliate în tabelul de mai jos, pentru suma 

totală de ........... fără TVA. 

Sesiuni de consiliere si mentorat cu antreprenorii 
Inchiriere sala Descriere tehnica  

Inchiriere sala pentru intalniri de 
mentorat si consiliere cu antreprenorii 

  

 
 
 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă 30 de zile calendaristice, şi ea va 
rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

 
 
 

   Data completării       OFERTANTUL 

......../....../..............                                                               ................................................ 

                                                                                                        (denumirea/numele) 



 
 

  

    

 
 

 

OFERTANTUL                                                                                                  Formularul 3
   

_____________________ 

(denumirea/numele) 

Propunerea financiară 

„Achiziția de servicii de închiriere sau de vânzare de imobile- Cod CPV -

70310000-7” 

Examinând invitatia de participare/cererea de oferta, subsemnatul …………………., 

reprezentant al ofertantului ................., ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 

cerinţele achizitorului, să prestăm..........., servicii detaliate în tabelul de mai jos, pentru suma 

totală de ..........., la care se adaugă TVA în valoare de .............: 

 

Sesiuni de consiliere si mentorat cu antreprenorii 

Inchiriere sala  Unitate 
Nr.  

unitati 
Pret 

unitar 
Pret total 
fara TVA 

TVA 19% 
Pret total 

cu TVA 

Inchiriere sala pentru intalniri de 
mentorat si consiliere cu 
antreprenorii 

zile 16     

 
 
 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă 30 de zile calendaristice, şi ea va rămâne 
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

 
 
 

   Data completãrii       OFERTANTUL 

......../....../..............                                                               ................................................ 

                                                                                                      (denumirea/numele) 


