Anexa 6.2.2 - Cerere de ofertă (CO-S)
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Universități
Beneficiar: Universiatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi’’din Iași
Facultatea Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ,,Cristofor Simionescu"
Titlul subproiectului: StepUP
Acord de grant nr. 195/SGU/NC/II/13.09.2019
Nr. 13122/27.04.2022
Iași, 27.04.2022

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de servicii, altele decât consultanță și instruire

” Servicii de masă la locul de cazare- 1 zi grup țintă, 52 persoane, 2022, ROSE_StepUP ”(P11)
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
1.
Beneficiarul Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași, este beneficiarul Acordului de
Grant -AG 195/SGU/NC/II/13.09.2019, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de
Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), finanțat din cadrul Schema de Granturi
pentru Universități derulată în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, proiect
finanțat conform Acordului de Împrumut nr. 8481-RO, semnat între Guvernul României și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și ratificat prin Legea nr. 234/2015 și intenționează
să utilizeze o parte din fonduri şi pentru achiziția serviciilor, altele decât consultanța, respectiv,
achiziționarea unor servicii masă la locul de cazare, pentru efectuarea stagiului de practică, pentru
studentii din grupul țintă care participă la activitățile proiectului AG 195/SGU/NC/II/13.09.2019,
pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.
În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii:
Nr.
Denumirea produselor
Cantitate
crt.
1
,, Servicii de masă la locul de cazare - 1 zi grup țintă, 52 persoane, 2022,
1 pachet
ROSE_StepUP ”
Servicii masă 52 persoane
(50 studenți – grup țintă și 2 cadre didactice-coordonatori)
 Masa se va servi în locația de cazare
 Locație : SC GRAND HOTEL CEAHLAU SA Piatra Neamț, str. Piața Ștefan
cel Mare, nr.3, jud.Neamț
 durata : Prânzul și cina asigurate în data de 11- 12 Mai 2022
Cina in 11 mai 2022; Prâznul în 12 Mai 2022
 posibilitatea de a oferi mesele în regim de bufet internațional/catering
 prânzul în interval orar 13:00 – 16:00
 cina în interval orar 18:00 - 22:00
Prânz cald în data de 12.05.2022
1. Ciorba de vacuta sau perisoare, smantana, ardei iute si paine gramaj (min.
440gr ciorba si min.60gr carne)
2. Fel perincipal format din: gratar de porc sau pasare, cartofi prajiti sau
piure, salata de varza dulce si paine, gramaj (min. 220gr carne si min. 180 gr
garnitura. Salata min 150 gr.),
Cina în data de 11.05. 2022
1. Fel perincipal format din: Gratar de porc sau pasare, orez cu legume sau
cartofi la cuptor, salata de varza dulce si paine, gramaj (min. 220gr carne si min.
180 gr garnitura. Salata min. 150 gr.)

Această invitație este publică și este postată și pe https://www.tuiasi.ro/achizitii-publice/ și
pe http://www.cercetare.icpm.tuiasi.ro/rose_stepup/documente.html
2.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă, pentru toate serviciile cerute mai sus.

3.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă va fi depusă în conformitate cu
termenii şi condiţiile de prestare precizați și va fi și va fi trimisă în plic sau scanată, prin e-mail,
după cum urmează:
a) În plic:
Adresa: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron
nr. 67, Registratura, pentru Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ,,Cristofor
Simionescu".
Persoană de contact: Ing. Elisabeta Hultuană - Administrator șef Facultatea de Inginerie
Chimică şi Protecţia Mediului ,,Cristofor Simionescu",Telefon: 0232-278683 int. 2282 ;
0751.285.427.
Pe plicul exterior se va menționa:
Achiziție:”Servicii de masă la locul de cazare - 1 zi grup țintă, 52 persoane, 2022,

ROSE_StepUP”

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ,,Cristofor Simionescu".
Data: 05.05.2022, ora: 10:00
b) Prin e-mail:
Adresa: elisabeta.hultuana@tuiasi.ro
Persoană de contact: Ing. Elisabeta Hultuană - Administrator șef Facultatea de Inginerie Chimică
şi Protecţia Mediului ,,Cristofor Simionescu"
Telefon: 0232-278683 int. 2282 ; 0751.285.427; e-mail: elisabeta.hultuana@tuiasi.ro
4.

Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. (în cazul ofertei transmise prin
email/fax, Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil indicat, a
ofertei în original)

5.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este:
05.05.2022, ora: 10:00. 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 sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului , din
care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate si care trebuie sa includa si
prestare serviciilor care fac obiectul prezentei Invitatii,
În plus
în cazul în care ofertantul este o agenție de turism, oferta trebuie să fie însoțită de copii ale
brevetului de turism, a licenței de turism și a certificatul/avizul DSP pentru unitatea se servire a
mesei;
- în cazul în care ofertantul este o unitate de servire a mesei, oferta trebuie să fie însoțită de
o copie a certificatului/avizului DSP.

9.

Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanții 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 preț total
evaluat fără TVA, pe fiecare lot în parte și va presta serviciile în perioadele solicitate..

10.

Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi
dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Director Grant ROSE
Conf.dr.ing. Brindusa Mihaela SLUSER
Semnătura

Responsabil achiziții,
Ing. Elisabeta Hultuană
Semnătura

