
Anexa    
 

Termeni şi Condiţii de Prestare*1 
Achiziția de servicii 

”Servicii de închiriere autocare și de masă – vizită de studiu pentru proiectul ROSE-EDIFICIUM” 
 
 
Subproiect: Educație Inovatoare pentru Formarea de Ingineri Constructori Motivați – „EDIFICIUM” 
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” din IASI - Facultatea de Construcții și 

Instalații 
 
Ofertant: ____________________________.  
 
1. Oferta de preț [a se completa de către Ofertant] 
  
 Oferta este valabilă:  ____ zile de la data limită pentru depunerea ofertelor. 
 
 LOT 1 – EDIFICIUM 
 Denumire: Servicii de închiriere autocare – vizită de studiu 
 

Nr. 
crt. 
(1) 

Denumirea serviciilor 
(2) 

Cant. 
(3) 

Pret 
unitar 

(4) 

Valoare 
Totala 
fără 
TVA 

(5=3*4) 

TVA 
(6=5* 

%TVA) 

Valoare totala 
cu TVA 
(7=5+6) 

1.       
 TOTAL      

 
 LOT 2 – EDIFICIUM 
 Denumire: Servicii de masă – vizită de studiu 
 

Nr. 
crt. 
(1) 

Denumirea serviciilor 
(2) 

Cant. 
(3) 

Pret 
unitar 

(4) 

Valoare 
Totala 
fără 
TVA 

(5=3*4) 

TVA 
(6=5* 

%TVA) 

Valoare totala 
cu TVA 
(7=5+6) 

1.       
 TOTAL      

 
2. Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului. 
 
3. Calendar de realizare a serviciilor: Serviciile prevăzute se realizează conform următorului program: 
 

Nr. 
crt. Denumirea serviciilor Cant. Termene de realizare 

1.    
2.    

1 Anexa Termeni si Conditii de Prestare este formularul in  care Beneficiarul va completa conditiile in care doreste prestarea 
serviciilor (Pct. 3 – perioada de realizare a serviciilor, pct. 7A – Specificatii Tehnice solicitate). 
 Ofertanții completeaza formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returneaza  Beneficiarului semnat, daca 
accepta conditiile de prestare cerute de Beneficiar. 
 

                                                           



4. Plata facturii se va efectua in lei, 100% la realizarea efectivă a serviciilor prevăzute, pe baza facturii 
Prestatorului şi a procesului verbal de recepţie. 

 

5. Specificaţii Tehnice: 
 

 LOT 1 – EDIFICIUM 
 Denumire: Servicii de închiriere autocare – vizită de studiu 
 

A. Specificatii tehnice solicitate 
 

B. Specificatii tehnice ofertate 
[a se completa de către Ofertant] 

Denumirea  serviciilor:   Servicii de închiriere autocare – vizită de studiu 
Descriere generală: Servicii de închiriere autocare cu 

șofer 
 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
Nr. persoane:  150 persoane/3 autocare  
Distanța:  cca. 230 km  
Traseu: Iași – Tg. Neamt și retur, cu 

staționări pe traseu 
 

Durata:  1 zi, în perioada 27 mai - 04 iunie 
(data va fi stabilită de comun acord 
la semnarea contractului) 

 

Program: Plecare din Iași la orele 08:00; 
Staționare pe șantiere aflate pe 
traseul Iași – Tg. Neamt  și 
împrejurimi: orele 09:00 - 14:00; 
Staționare pentru servirea mesei de 
prânz la o adresă de pe traseu: orele 
15:00 - 16:30; 
Întoarcere în Iași. 

 

Clasare autocare: minim 3 stele  
Capacitate: minim 50 persoane/autocar  
An fabricație: minim 2001  
Alte dotări: sistem încălzire, aer condiționat, 

scaune rabatabile cu tetiere, toaletă, 
frigider 

 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar 
− să îndeplinească toate prevederile legale referitoare la 

circulaţia pe drumurile publice a autovehiculului care 
execută transportul de persoane 

 

− să posede inspecţia tehnică periodică valabilă (I.T.P.)  
− mijlocul de transport să fie salubrizat, spălat şi dezinfectat  
− ofertantul va suporta toate cheltuielile de transport: 

combustibil, taxe de drum şi parcare, salariul şi masa 
şoferului 

 

 
LOT 2 – EDIFICIUM 
Denumire: Servicii de masă – vizită de studiu 

 
A. Specificatii tehnice solicitate 
 

B. Specificatii tehnice ofertate 
[a se completa de către Ofertant] 

Denumirea  serviciilor:   Servicii de masă – vizită de studiu 
Descriere generală: Servicii masă prânz  
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
Nr. persoane:  150  



Data: 1 zi, în perioada 27 mai - 04 iunie 
(data va fi stabilită de comun 
acord la semnarea contractului) 

 

Orele: 15:00 - 16:30  
Locația: Unitate de pe traseul Tg. Neamt  - 

Iași 
 

Meniu:  − supă/ciorbă, 
− carne/pește și garnitură, 
− desert, 
− apă/suc 500 ml, 
− cafea/ceai 

 

Unitatea de alimentație trebuie să dețină autorizație de 
funcționare și sanitară la zi, conform legislaţiei în vigoare 

 

 
NUMELE OFERTANTULUI_____________________ 
Semnătură autorizată___________________________ 
Locul: 
Data: 


	Anexa

