ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 BISTRIȚA-PEC045
Adresa: Viișoara, str. Principală, nr.37
Nr. Înreg: 180/28.07.2016
SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ
Școala Gimnazială Nr 7 Bistrița intenționează să facă o achiziție directă prin intermediul catalogului
electronic publicat pe SEAP a serviciului de excursie școlară,
Cod CPV 60140000-1
Pentru proiectul ,, ÎNVAȚĂ ÎMPREUNĂ CU MINE”-PEC045 proiect finanţat cu sprijinul
financiar al Programul RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul
Român de Dezvoltare Socială (FRDS).
Obiectul contractului ce se dorește a se atribui este prestarea de servicii de excursie școlară pentru un
număr de 24 preșcolari, pe durata unei zile,in perioada 10.08.2016-28.08.2016, ai programului complementar
Grădinița Estivală din cadrul programului PEC045 "Învață împreună cu mine". Pachetul de servicii pentru
excursia școlară trebuie să cuprindă următoarele:
- transportul beneficiarilor pe ruta Bistrița - Praid - Târgu Mureș-Bistrița
- intrările la Salina Praid și Grădina Zoologică din Târgu Mureș
- pachetul de transport trebuie sa includă, pe durata deplasării:
 apă plată și o gustare
 masă caldă constând din: felul I, felul II și desert.
Valoarea estimată este de 3.000 lei fără TVA
Modalitatea de achiziție conform legii: Achiziție direct
Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Termen de valabilitate a ofertei: 30 de zile
Se va încheia un contrat de prestări servicii conform modelului atașat.
Operatorii economici interesati de aceasta achizitie sunt rugati sa posteze ofertele in catalogul electronic pus la dispozitie
de SEAP, pana la data de 05.08.2016, ora 09:00. Operatorii economici care au postat o oferta de preţ pentru serviciile
solicitate în catalogul electronic pus la dispozitie de SEAP, sunt rugati sa informeze în scris achizitorul la adresa de email scgen.viisoara@yahoo.com, în atentia persoanei responsabile de achizitie, Dna Chiriac Liva Simona Gafta, până
cel tarziu la data de 05.08.2016, ora 09:00.
Oferta trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
- propunerea financiară (preţul), să se încadreze în valoarea estimată a achiziţiei

- ofertantul să accepte conditiile contractuale propuse (model contract de servicii ataşat),
Se acceptă amendamente referitoare la clauzele contractuale stabilite în modelul de contract, cu conditia ca acestea să
fie solicitate în scris şi totodată aceste amendamente să nu fie în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea
contractantă.
Va fi desemnată ofertă câştigătoare, oferta care respecta cerinţele prezentei solicitări de preț şi care are preţul cel
mai scăzut. Pentru oferta desemnată câştigătoare, se va prezenta propunerea financiară şi modelul de contract de servicii
acceptat-semnat.
Puteţi solicita orice alte informaţii cu privire la aceasta achiziţie, la Scoala Gimnazială Nr 7 Bistrița, tel.
0263341322, fax. 0263-341322, mobil 0743-648506, e-mail scgen.viisoara@yahoo.com,persoană de contact
Dna.Chiriac Livia Simona Gafta

Întocmit,
Coordonator activități
Chiriac Livia Simona Gafta

ANEXA

FORMULAR DE OFERTĂ

Către SCOALA GIMNAZIALA NR 7 BISTRITA in cadrul proiectului PEC045
1.
Examinând
cererea
de
oferta,
subsemnatul(a),
reprezentant(ă)
_________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca,
în conformitate cu cerinţele cuprinse în cererea de ofertă nr.180/28.07.2016, să realizăm serviciile pentru
excursie scolară pentru suma de __________________________________ (suma în litere şi în cifre, precum
şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
_______________________________________________ (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să realizăm serviciile cât mai
curând posibil, în perioada _______________________________________________ (perioada în litere şi în
cifre).
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, (durata în litere şi cifre),
respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), 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 această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de
dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în
mod clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
Data _______/_______/_________
__________________________, (semnătură), în calitate de ___________________, legal autorizat să
semnez oferta pentru şi în numele ___________________________ (denumirea/numele operatorului
economic)
LS

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
Nr. ____/ din __________

Părţile contractante
Prezentul contract se încheie în temeiul prevederilor art. 7, alin 5) din Legea 98/20106 , privind
achiziţiile publice, şi în baza procesului verbal de analiză a ofertelor nr……….. / …………..

Autoritatea contractantă:
SCOALA GIMNAZIALĂ NR 7 BISTRIA – PROIECT Învață ÎMPREUNĂ CU MINE, cu sediul in
Viișoara, judetul Bistrița-Năsud, str. Principală,nr. 37, telefon 0263.341.322, codul fiscal 29885385,
reprezentata prin Director – RUS CLARITA în calitate de Achizitor,
şi
_________________________________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ___, jud.
_____________, cod poştal _________, telefon ________, fax ________, numărul de înmatriculare
la Registrul Comerţului __________, CUI RO _______, cont nr. ________________ deschis la
___________________ reprezentată prin _________________, în calitate de Prestator.
1. Definiţii
1.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie, revoluţii, incendii

inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

2.Interpretare
2.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică in mod diferit.
Clauze obligatorii
3.Obiectul principal al contractului
3.1. Contractul se desfasoara in cadrul proiectului PEC045 „Învață împreună cu mine”, proiect
finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE
2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială(FRDS)
3.2. - Prestatorul se obligă să să presteze serviciile excursie școlară, într-o zi din perioada 10-28
august 2016 şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
3.3. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de servicii de excursie scolara
4. Preţul contractului
4.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către beneficiar, este de
................ RON la care se adaugă TVA de ...............RON. Fiind vorba de 24 de copii beneficiari,
prețul/ participant este de ....................... RON la care se adaugă TVA de ................... RON
4.2 Valoarea detaliată pe categorii de servicii este prezentată în anexa la ofertă, anexa fiind si la
prezentul Contract.
4.3 Preţurile unitare, respectiv prețul total menţionat în oferta financiara este ferm pe toată durata
Contractului şi nu va putea fi modificat.
5. Durata contractului
5.1 Prezentul Contract se desfășoară pe durata unei zile în perioada 10-28 august 2016
5.2 Modificarea duratei de valabilitate a Contractului poate fi realizată de către părţi prin încheierea
unui Act adiţional în acest sens.
7. Documentele contractului

7.1 Documentele contractului sunt:
- Propunerea financiară
- Anexa la propunerea financiare
8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
8.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare si anume:
- se obliga sa efectueze transportul pe ruta Bistrița-Praid-Târgu Mureș și retur
-asigură intrările la Salina Praid și Grădina Zoologică
-asigură apă plată și gustare pe autocar
-asigură o masă cald la amiază ce va conține felul I, felul II șin desert.
Desfășurarea excursiei se va realiza într-o singură zi. Numarul total al participantilor va fi de 24
de copii .
9 Obligaţiile principale ale beneficiarului
9.1 Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate printr-un proces verbal de recepție
9.2 Beneficiarul se obligă să platească preţul către prestator, prin virament bancar, în termen de
15 zile calendaristice de la emiterea facturii de către acesta. Prestatorul va emite factura după
executarea corespunzătoare a serviciilor şi semnarea de către părţi a procesului-verbal de recepţie
a serviciilor
9.3 Dacă beneficiarul nu onorează facturile în termen de 15 zile de la expirarea perioadei
prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de
reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce
beneficiarul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
10. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalitaţi, o sumă echivalentă în cuantum de 0,01% pe zi de întârziere din valoarea facturii
scadente şi neachitate.
10.2 În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 15 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă în
cuantum de 0,01% pe zi de întârziere din valoarea facturii scadente şi neachitate.

10.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde
plata de daune-interese.
10.4 Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
.
11. Recepţie şi verificări
11.1 După executarea serviciilor se va întocmi un Proces-verbal de recepţie a serviciilor. În baza
acestui proces-verbal se va constata sau nu corespondenţa dintre comenziile Beneficiarului şi
rezultatul serviciilor efectuate de Prestator.
12. Ajustarea preţului contractului
12.1 Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară
13. Amendamente
13.1 Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
14. Cesiunea
14.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
14.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.
15. Forţa majoră
15.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
15.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

15.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
15.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea
limitării consecinţelor.
16. Soluţionarea litigiilor
16.1 Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură
cu îndeplinirea contractului.
16.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele
judecatoreşti din România.
17. Limba care guvernează contractul
17.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
18. Comunicări
18.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
18.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
20. Legea aplicabilă contractului
20.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie azi ......................... prezentul contract în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
Achizitor,
ȘCOALA GIMNAZIALA NR 7 BISITRITA

Prestator,
……………………………

REPREZENTANT LEGAL

REPREZENTANT LEGAL

RUS CLARIȚA

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

