EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPM .NT FUND

.IILt::JIt'~

INVESTING IN YOUR FUTURE!

ACCES Association
Calarasi, 75, Sf. Nicolae st., Postal code: 910032, Telefon/ Fax: 0242312211, E-mail: scx177@gmail.com

Project: Career Path ta Yauth Labar Mability
e-MS cade ROBG-156

Nr. 19/29_08.2U17

CERERE DE OFERTĂ

Ref.

Solicitare ofertă de preţ - SERVICIILE DE ORGANIZARE CURS DE LIMBA ROMÂNĂ

Stimată Doamnă,

Stimate Domn,

ASOCIATIA ACCES CĂLĂRAŞI implementează proiectul "Career Path to Youth Labor
Mobility", cod e-MS: ROBG-156, conform contractului de finanţare nr. 54010/21.04.2017.
În cadrul acestui proiect este aprobată achiziţia de SERVICII DE ORGANIZARE 2 CURSURI DE
LIMBA ROMÂNĂ, de câte 100 ore fiecare, conform caracteristicilor detaliate În Caietul de sarcini.
Conform bugetului aprobat, aferent proiectului "Career Path to Youth Labor Mobility", cod e
MS: ROBG-156, finanţat prin programul Interreg V-A România-Bulgaria, conform contractului de
finanţare nr. 54010/21.04.2017, linia bugetară External expertise and services, valoarea maximă
disponibilă este 6000,00 euro, fara TVA, pentru ambele cursuri. Ofertantul are obligaţia de a
prezenta preţul serviciilor În euro, fără TVA.
Documentaţia poate fi
obţinută
de pe site-ul Asociaţiei Acces CăIăraşi
http://www.accescalarasi.ro. secţiunea "Achiziţii", Începând cu data 30.08.2017.

la

adresa:

Oferta dumneavoastră se va depune la/transmite la sediul Asociaţiei Acces CăIăraşi, Str. Sf.
Nicolae nr. 75, loc. CăIăraşi, cod poştal 910032, jud. CăIăraşi, până la data de 14.09.2017, ora
12,00.
Relaţii

suplimentare pot fi solicitate la

numărul

de telefon 0242313161.

Ghiţă

Viorel

Presedinte
~
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Project: Career Path to Youth Labor Mobility
e-MS code ROBG-156
Nr. 19/29 _08.2017

DOCUMENTAŢIE

DE

ACHIZIŢIE

SERVICII DE ORGANIZARE CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ
PROCEDURA DE ACHIZIŢIE DIRECTĂ

În conformitate cu Anexa 4 la Contractul de finanţare finanţat prin programullnterreg V-A
România-Bulgaria - "Competitive procedure for Romanian private applicants/beneficiaries
regarding the assignement of supplies, services and works contracts financed within Interreg V
A Romania-Bulgaria Programme

OPIS

SECŢIUNEA

I

Fişa

SECŢIUNEA

II

Caiet de sarcini

SECŢIUNEA

III

Formulare

de date a

şi

achiziţiei

modele
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Project: Career Path to Youth Labor Mobility
e-MS code ROBG-156

SECŢIUNEA

Descrierea serviciilor ce vor fi

1:

FIŞA

DE DATE

achiziţionate:

TIP

Cod CPV

Cantitate

Servicii de organizare Curs de limba
română pentru studenţi cu practică
lingvistică şi catering

80580000-3

Servicii de organizare Curs de limba
română pentru staful academic cu practică
lingvistică şi catering

80580000-3

Obiectul contractului: Servicii de organizare Cursuri de limba română În cadrul proiectului
proiectului "Career Path to Youth Labor Mobility", cod e-MS: ROBG-156, conform
contractului de finanţare nr. 54010/21.04.2017.

Durata contractului:

Valoarea

pană

estimată totală:

Valoarea ofertei nu trebuie
Nerespectarea acestei

la finalul implementarii proiectului.

6000,00 euro fara TVA

să depăşească

cerinţe

valoarea

totală

a bugetului alocat.

va conduce la respingerea ofertei.

1. Criterii de calificarelDocumentele de calificare solicitate:

Ofertantul va fi o entitate economică/organizaţie sau un grup de
furnizeze serviciile solicitate.

organizaţii capabilă/capabile să
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Project: Career Path ta Yauth Labar Mability
e-MS cade ROBG-156
Ofertanţii

a)

vor depune:

Declaraţia

pe propria răspundere privind conflictul de interese - Formularul 2 - se va
depune de toţi membrii asocierii, dacă este cazul;
cerinţelor

b) Documente pentru dovedirea îndeplinirii
personalului desemnat.

tehnice

şi

profesionale specifice

Se solicită deţinerea a minim unui lector de limba română angajat sau cu alte forme de
colaborare, cu experienţă În predarea limbii române pentru străini.
Pentru Îndeplinirea acestei

cerinţe

se vor depune

următoarele

documente:

Curriculum vitae pentru cel puţin 1 lector de limba română, În original sau copie
"conform cu originalul", În care să fie reflectată experienţa şi capacitatea de predare a
limbii române. Lectorul/ii trebuie să aibă studii superioare şi experienţă de cel puţin 2 ani
În predarea limbii române;
Diplomă

de

licenţă -

copie;

2. PROPUNEREA TEHNICA
Ofertantul va include În propunerea
sarcini.

tehnică

descrierea serviciului conform

cerinţelor

Ofertantul are obligaţia de a elabora propunerea tehnică astfel Încât aceasta
totalitate specificaţiile tehnice minime conform cerinţelor caietului de sarcini.
Cerinţele

cuprinse În caietul de sarcini reprezintă
Îndeplinească serviciile ofertate, pentru ca oferta să fie
Oferta tehnică va conţine toate informaţiile
pentru fundamentarea ofertei sale.

şi

cerinţele

din caietul de

să

respecte În

minime pe care trebuie

să

le

acceptată.

dovezile pe care ofertantul le

consideră

necesare

Oferta trebuie să convingă beneficiarul, şi În caz de atribuire, că ofertantul dispune de expertiza,
resurse suficiente şi necesare pentru a asigura serviciile supuse achiziţiei.

experienţă şi

3.

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Valoarea

totală

a ofertei nu trebuie

să depăşească

Propunerea financiară va fi redactată pe valoarea
prezenta detaliat preţul conform formularului de
formularul de ofertă.
Ofertantul are
Preţul

obligaţia

contractului

de a prezenta

rămâne

preţul fără

ferm (nu se

valoarea
totală şi
ofertă şi

estimată.

va fi Însoţită de un centralizator care va
centralizatorului de preţuri - anexă la

TVA, exprimat În euro.

actualizează)

pe

toată

durata de Îndeplinire a acestuia.
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Project: Career Path to Youth Labor Mobility
e-MS cade ROBG-156
Ofertele care nu Îndeplinesc În totalitate
respinse.
Comisia

Îşi rezervă

dreptul de a solicita

cerinţele

stipulate În prezenta

c1arificărilcompletări

documentaţi e

vor fi

ale documentelor depuse.

4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire este "preţul cel mai scăzut", În condiţiile Îndeplinirii tuturor
tehnice şi acelorlalte cerinţe prevăzute În documentaţia de atribuire.

5.

ALTE

specificaţiilor

INFORMAŢII

Modalitatea de obţinerea a documentaţiei de achiziţie: documentaţia poate fi obţinută de pe
site-ul Asociaţiei Acces Calarasi la adresa: http://www.accescalarasi.ro. secţiunea "Achiziţii",
Începând cu data 30.08.2017;
Informaţii

detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
se va alege oferta care Îndeplineşte cerinţele de calificare şi are preţul cel mai
În condiţiile respectării cerinţelor minime ale caietului de sarcini.

câştigătoare:
scăzut,

Valoarea ofertei nu trebuie

să depăşească

valoarea

estimată.

Vor fi comparate preţurile ofertelor financiare depuse de
serviciile solicitate şi pentru Întreaga cantitate.

către

operatorii economici pentru toate

În cazul În care valorile a cel puţin două oferte (care Îndeplinesc cerinţele tehnice solicitate) sunt
egale, se va solicita ofertanţilor respectivi, pentru departajare, o nouă propunere financiară În plic
Închis, În maximum 24 de ore de la informare, caz În care contractul va fi atribuit ofertantului a
cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.
În cazul În care ofertantul câştigător refuză să semneze contractul, achizitorul poate opta Între
Încheierea contractului cu ofertantul clasat pe locul al doilea sau poate repeta procedura de
atribuire a contractului.
Limba de redactare a ofertei: limba
Moneda În care este exprimat
Perioada

maximă de

română;

preţul

contractului: euro;

valabilitate a ofertei: minim 30 de zile de la termenul

limită

de depunere;

Modul de prezentare a ofertei: oferta se transmite În plic Închis, având scrisoarea de Înaintare În
exterior, personal, prin curier sau prin poştă la adresa: Asociaţia Acces CăIăraşi, Str. Sf. Nicolae
nr. 75, loc. CăIăraşi, cod poştal 910032, jud. CăIăraşi, În intervalul orar 08,00 - 16,00.
Ofertele vor

conţine:

Documentele de calificare solicitate pentru dovedirea
criteriilor de calificare;

situaţiei

www. interregrobg.eu
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personale

şi

a Îndeplinirii

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVCLOPMt;NT FUND
INVESTING IN YOUR FUTlJREI

...
m

II

IItl'.lll."·"'/lI'I"I.lU ,,yA

11.\::11

~~

ACCES Association
Ca/a(asi, 75, Sf. Nicolae st., Posta/ code: 910032, Te/efun/Fax: 0242312211, E-mail: scxI77@gmail.com

Project: Career Path to Youth Labor Mobi[ity
e-MS code ROBG-156
Propunerea

tehnică din

care

să

rezulte respectarea

Propunerea financiară pentru toate serviciile
servicii, ofertate.

şi

cerinţelor

caietului de sarcini;

obligatoriu pentru Întreaga cantitate de

Termen de depunere a ofertelor: până la data de 14.09.2017, ora 12,00; ofertele depuse
acest termen sau la o altă adresă vor fi returnate fără a fi deschise.
Modalităţi

după

de contestare a deciziei achizitorului privind atribuirea contractului de achiziţie precum
a contestaţiei: Eventualele contestaţii pot fi depuse În 3 zile de la data tra nsmiterii
comunicării privind rezultatul procedurii. Contestaţiile vor fi soluţionate de Comisia de soluţionare a
contestaţiilor din cadrul achizitorului În 3 zile de la primire. Ofertantul nemulţumit de soluţia
adoptată se poate adresa instanţelor de judecată.
şi

de

soluţionare
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ACCES Association
Calarasi, 75, Sf. Nicolae st., Postal code: 910032, Telefon/Fax: 0242312211, E-mail: scx177@gmail.com

Project: Career Path to Youth Labor Mobility
e-MS code ROBG-156

SECŢIUNEA

11- CAIETUL DE SARCINI

ACHIZIŢIE DE SERVICII DE ORGANIZARE CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ

pentru proiectul
"Career Path to Youth Labor Mobility", cod e-MS: ROBG-156, conform contractului de
nr.54010/21.04.2017.

Cantitate

Cod CPV

Servicii de organizare Curs de limba
română pentru studenţi cu practică
lingvistică (10 zile) şi catering

1

80580000-3

Servicii de organizare Curs de limba
română pentru staful academic cu practică
lingvistică (10 zile) şi catering

1

80580000-3

TIP

finanţare

1. CADRUL GENERAL
Asociaţia

Acces Calarasi implementeaza in parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
România - Filiala CăIăraşi, Universitatea Angel Kanchev Ruse,
Bulgaria - Filiala Silistra, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură CăIăraşi, România, Asociaţia
Acces Că/ăraşi şi Centrul de Inovare În Afaceri (INNOBRIDGE), Ruse, Bulgaria, Proiectul "Career
Path to Youth Labor Mobility", cod e-MS: ROBG-156, finantat in cadrul Programului INTERREG
V A Romania-Bulgaria 2014-2020, conform contractului de finantare nr. 54010/21.04.2017.
Medicină Veterinară, Bucureşti,

2. OBIECTIVELE PROIECTULUI
Încurajarea integrării orizontale şi cooperarea transfrontalieră Între universităţi, instituţii şi mediul de
afaceri pentru crearea de iniţiative de ocupare comune, şi contribuţie la integrarea pe piaţa forţei
de muncă transfrontaliere prin promovarea acestor iniţiative.
Bugetul proiectului:
Valoarea

totală

a proiectului:

Asistenţa financiară nerambursabilă:

594.246,26 euro
505.109,33 euro

www.interregrobg.eu
Programul Interreg V-A România-Bulgaria

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT fUND

t:"~

IIILt::r r

INVESTING IN YOUR FUTUREI

ACCES Association
Calarasi, 75, Sf. Nicolae st., Postal code: 910032, Telefon/Fax: 0242312211, E-mail: scx177@gmait.com

Project: Career Path to Youth Labor MobWty
e-MS code ROBG-156
Co-finanţare
Contribuţia

3. OBIECTUL

de la Bugetele de stat ale României

şi

Bulgariei: 77.252,01 euro

partenerilor în proiect:

11.884,92 euro

ACHIZIŢIEI

Obiectul prezentei proceduri îl reprezintă Servicii de organizare Cursuri de limba romana,
pentru dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor de utilizare a limbii române, pentru 20 de studenţi
şi 20 de persoane din staful Universităţii Angel Kanchev Ruse, Filiala Silistra.
Principalele

activităţi

care trebuie derulate sunt:

1 Curs de limba

română

pentru minim 20

studenţi,

cu

practică lingvistică şi

cateri ng;

1 Curs de limba română pentru minim 20 persoane din staful academic, cu
catering.

practică

lingvistică şi

Ambele cursuri se vor desfăşura pe perioada a 100 ore. Programul şi modul de desfăşurare al
cursurilor şi practicii lingvistice se va face pe baza unui program convenit împreună cu
contractantul. Prestatorul va colabora la organizarea sesiunilor de practică lingvistică în România
şi, dacă este nevoie, va asigura un însoţitor.
Prestaţia

va fi adaptată formării pentru dobândirea cunoştinţelor minimale de dialog În limba
cu accent pe dezvoltarea vocabularului de comunicare orală, şi anume:
Înţelegerea limbii vorbite de bază;
Citirea şi înţelegerea textului scris;
Capacitatea de a comunica oral la nivel de bază.

română,

Cursurile vor fi interactive, alternând predarea elementelor de teorie cu cele practice (punere în
situaţie, jocuri de rol, exerciţii, etc.).
Prestatorul va colabora pentru organizarea
este nevoie, va asigura un însoţitor.

deplasărilor

în România pentru practica

lingvistică şi,

dacă

Mijloacele pedagogice vor fi asigurate de prestatorul căruia i se va atribui contractul de servicii de
organizare cursuri. Programa de curs, manualul propus sau suportul de curs, etc., vor fi prezentate
spre aprobare Beneficiarului înainte de începerea cursurilor.
Vor fi utilizate manuale actuale de la edituri de referinţă în domeniu sau suport de curs conceput de
prestator. La acestea lectorii vor utiliza texte, exerciţii gramaticale sau înregistrări audio adaptate
nevoilor specifice ale cursanţilor.
Metoda de predare trebuie să fie una interactivă, urmărindu-se, în general, dezvoltarea tuturor
deprinderilor lingvistice de bază, cu accent pe dezvoltarea comunicării orale.
Cursurile se vor desfăşura într-un
Kanchev din Ruse.

spaţiu

pus la

dispoziţie

de Filiala din Silistra a
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Project: Career Path ta Youth Labor Mobility
e-MS cade ROBG-156
Activitatea de practică lingvistică se va desfăşura după finalizarea celor 100 ore de teorie. Practica
lingvistică se va organiza În România În aria eligibilă a proiectului. Vor fi organizate 10 deplasari.
Costurile de deplasare pentru practica lingvistică vor face obiectul unei proceduri de achiziţie
separată.

Lectorul care va susţine cursurile de I,imba bulgară trebuie să fie absolvent de studii superioare cu
În predarea limbii române de cel puţin 2 ani. Lectorul va fi familiarizat cu metodele de
predare interactivă care pun accentul pe comunicare, fără a neglija Însă explicaţiile şi exerciţiile
gramaticale şi lexicale.
Prestatorut are obligaţia să depună CV-ul a cel puţin 1 lector unde să fie reflectată experienţa şi
capacitatea de susţinere a orelor de limba română.
Lectorul care susţine cursul va avea următoarele obligaţii:
Să efectueze prezenţa zilnică a partidpanţilor la curs;
Să comunice Beneficiarului orice problemă/deficienţă Întâmpinată În derularea normală a
cursului.
La sfârşitul cursului prestatorul va preda beneficiarului rezultatele evaluării finale a fiecărui cursant.
experienţă

Pe perioada organizării cursurilor prestatorul va asigura servicii de catering pentru participanţi care
va conţine cel puţin produse de patiserie dulce sau sărată, apă sau suc, cafea, ceai.
Valoarea maximă a achiziţiei pentru Servicii de organizare 2 Cursuri de limba
de 6.000 euro fără TVA.

Valoarea

totală

a ofertei nu trebuie

Nerespectarea acestei

4.

CERINŢE

cerinţe

să depăşească

valoarea

totală

română

este

a bugetului alocat.

va conduce la descalificarea ofertei ca

inacceptabilă.

OBLIGATORII

Capacitatea de a
planificate.

răspunde solicitărilor

Muzeului Dunarii de Jos conform activitatilor

Capacitatea de a oferi servicii de Înaltă calitate cu experţi competenţi. Prestatorul Îşi
asumă răspunderea privind competenţa şi comportamentul specialiştilor pe care Îi
desemnează, CV-ul expertului/lor se depun odată cu oferta financiară.
Se solicită disponibilitate pentru toată perioada de derulare a contractului. Beneficiarul
va informa prestatorul cu privire la programarea activităţilor.
Respectarea termenelor solicitate de
traducerilor.
Se

solicită

disponibilitate pentru

toată

către

beneficiar pentru finalizarea

şi

predarea

perioada de derulare a contractului.

Prestatorul va asigura protecţia informaţiilor la care are acces În derularea contractului
se va asigura că, atât pe perioada de derulare a contractului, cât după Încetarea
acestuia, informaţiile sau documentele nu vor fi utilizate În alt scop decât pentru
Îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
şi
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Livrarea si receptia serviciilor
Prestaţiile

vor fi

făcute

numai

după

transmiterea de

către

beneficiar a unui ordin de începere sau

comandă fermă.

Beneficiarul va pune la
desfăşurarea activităţilor

dispoziţia

Prestatorului toate

informaţiile şi

documentele necesare pentru

contabile.

Preşedinte,
Ghiţă

Viorel
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Project: Career Path to Youth Labor Mobility
e-MS code ROBG-156

FORMULARUL NR. 1

OPERATOR ECONOMIC

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către: ASOCIAŢIA ACCES CĂLĂRAŞI

Calarasi, Str. Sf. Nicolae nr. 75

Ca urmare a anunţului publicat pe site-ul Asociaţiei Acces Calarasi pentru atribuirea contractului Servicii de
organizare Curs de limba română În cadrul proiectului "Career Path to Youth Labor Mobility", cod e-MS:
, sediul:
, tel:
, e-mail:
, vă transmitem alăturat
ROBG-156 - noi,
următoarele:

1. Coletul sigilat

şi

marcat În mod vizibil,

a) oferta;
b) documentele care

Însoţesc

conţinând,

În original:

oferta.

2. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru legalitatea
şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate În original şi/sau copie, În vederea participării la procedură,
precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/făcute În cadrul procedu rii.
3. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare, aferente
procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare În conformitate cu acestea.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data

completării:

Ofertant:

..
.
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ACCES Association
Calarasi, 75, Sf. Nicolae st., Postal code: 910032, Teleton/Fax: 0242312211, E-mai{: scx177@gmail.com

Project: Career Path to Youth Labor Mobility
e-MS code ROBG-156

FORMULARUL NR. 2
OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE PRIVIND LIPSA CONFLICTULUI DE INTERESE ÎN CADRUL
PROCEDURII DE

ACHIZIŢIE

Subsemnatul/a,
, reprezentant
al
, cu
sediul
În
................................. , În calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului având
ca obiect prestarea de Servicii de organizare Curs de limba română În cadrul proiectului "Career
Path to Youth Labor Mobility", cod e-MS: ROBG-156, declar pe propria răspundere că
societatea pe care o reprezint nu se află În niciuna dintre situaţiile descrise la art. 14 din O.U.G.
66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute În obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, respectiv: nu
există legături Între structurile acţionariatului beneficiarului contractului pentru care depunem
prezenta oferta şi mine ca ofertant, nu există legături Între membrii comisiei de evaluare şi mine ca
ofertant si nu deţin pachetul majoritar de acţiuni În două firme participante pentru acelaşi tip de
achiziţie.

De asemenea, mă oblig ca, În situaţia În care, pe parcursul derulării procedurii de achiziţie, apare o
de conflict de interese, să o notific deîndată, În scris, achizitorului pentru a putea lua
măsurile necesare Înlăturării situaţiei respective.

situaţie

Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte În fiecare detaliu şi Înteleg
că achizitorul are dreptul de a solicita, În scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Data

completării:

Ofertant:

.
.
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ACCES Association
Calar'asi, 75, SI. Nicolae st., Postal code: 910032, Telefon/Fax: 0242312211, E-mail: scx177@gmail.com

Project: Career Path to Youth Labor Mobility
e-MS code ROBG-156
FORMULARUL NR. 3
OPERATOR ECONOMIC
Către: ASOCIAŢIA ACCES CĂLĂRAŞI

Calarasi, Str. Sf. Nicolae nr. 75
FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARĂ
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
,
ne oferim ca, În conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse În documentaţia mai sus
menţionată, să prestam Serviciile de organizare Curs de limba română "Career Path to Youth
Labor Mobility", cod e-MS: ROBG-156 pentru suma totala maximă de
euro
euro) fără TVA, dupa cum este detaliat in cele ce urmeaza:
0

(

o

Denumire serviciu

Curs

Nr. ore

Preţ

unitar
TVA)
euro

(fără

1

100

1

100

2. Ne angajăm ca, În cazul În care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile
În conformitate cu cerinţele din documentaţia de atribuire.
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile (treizeci
zile), respectiv până la data de
şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând Înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la Încheierea şi semnarea contractului de achiziţie această ofertă, Împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant Între noi.
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere
economic sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.
Data:

.

Semnătura:

.
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