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FISA DE DATE A ACHIZITIEI
Autoritatea contractantă
Achizitor
Titlul Proiect POSDRU
Numar contract de finantare
Calitatea achizitorului in cadrul proiectului

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
TIMIS
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POSDRU/111/4.1/S/92111
Beneficiar - Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca
Timis

Informatii Generale
- Achizitor
Denumire: AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TIMIS
Adresă: B-dul. Republicii, nr 21, Localitatea Timisoara
Localitate: Timisoara
Cod poştal:
Ţara: România
Persoana de contact:
1. Pentru informaţii şi clarificări privind documentele care trebuie prezentate de către ofertant/ specificaţiile
tehnice puteti sa ne contactati la sediul nostru din Timisoara, B-dul Republicii, nr 21.
Persoana de contact: Responsabil achizitii : Carmen Novac
Tel/ Fax: 0256-294231, 0256-294234
Adresa/ele de internet (dacă este cazul):timis@ajofm.anofm.ro
1.2
a) Termen limita de depunere a ofertelor : 12.03.2013, ora 10.00
b) Adresa unde se primesc ofertele: B-dul Republicii, nr 21, Timisoara.
Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia pentru ofertanti sau la o alta adresa decat
cea indicata mai sus nu vor fi evaluate de achizitor, acestea fiind pastrate la sediul achizitorului, nedeschise.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
2.1 descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achizitie:
2.1.2. Descrierea produselor / serviciilor/ lucrarilor ce vor fi
achizitionate

Servicii de restaurant, servicii de reuniuni si conferinte si
servicii catering (cofee break)
Dorim sa achizitionam servicii restaurant, servicii de reuniuni si
conferinte si servicii catering (cofee break), pentru evenimentul
Conferinta regionala, ce va avea loc in Timisoara in data de
22.03.2013.

3) CĂI DE ATAC
Eventulalele contestaţii se pot depune:
- fie la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor cu notificarea prealabila a Autoritatii Contractante.
- fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 030084
Ţara: România
E-mail:
office@cnsc.ro
Telefon: +(40)21 310.46.41
Adresă internet:
http://www.cnsc.ro
Fax: +(40)21 310.46.42
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4.OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1) Descriere
4.1.1) Denumire contract: SERVICII RESTAURANT, SERVICII DE REUNIUNI SI CONFERINTE SI SERVICII
CATERING (COFEE BREAK) in cadrul proiectului:
“SPO On –line – Intilnirea intre cererea si oferta de forta de munca”
4. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
■
(a) Lucrări □
(b) Produse □
(c) Servicii
Execuţie
□
Proiectare şi execuţie □
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor specificate
de autoritatea contractantă □
Principala locaţie a lucrării
__________________

Cumpărare □
□
Leasing
□
Închiriere
Cumpărare în rate □

Categoria serviciului
2A □
2B ■

Principalul loc de livrare
________________

Principalul loc de prestare:
La sediul furnizorului de servicii

Cod CPV □□□□□□□□

Cod CPV □□□□□□□□

4.1.3) Procedura se finalizează prin :
■ Contract de achiziţie publică
□ Încheierea unui acord-cadru
4.1.4) Durata contractului de achiziţie publică : de la data semnarii pana la data indeplinirii tuturor obligatiilor.
Prestarea serviciilor se va efectua in data de 22.03.2013 cu ocazia Conferintei Regionale.
4.1.5) Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul)
Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr.
Acordul-cadru cu
nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul-cadru un singur operator □
vizat
Durata acordului-cadru:
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru da □ nu □
4.1.6) Divizare pe loturi

da □ nu ■

4.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate

5: PROCEDURA
5.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă
□
Licitaţie restrânsă
□
Licitaţie restrânsă accelerată □
□
Dialog competitiv

da □ nu ■

Negociere cu anunţ de participare □
Negociere fără anunţ de participare □
□
Cerere de oferte
Concurs de soluţii
□
Achiziţie directă
■
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6. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI
CISTIGATOARE
Pretul cel mai scazut
Oferta cea mai avantajosa din punct de vedere economic

DA
NU

7. PREZENTAREA OFERTEI
7.1) Limba de redactare a ofertei
7.2)Moneda in care este exprimat pretul
contractului
7.3) Perioada de valabilitate a ofertei

Limba de redactare a ofertei este limba
română.
Lei
Perioada de valabilitate: 30 de zile

7.4) Modul de prezentare a propunerii
tehnice

Elementele propunerii tehnice se vor prezenta în corelaţie cu prevederile
specificaţiilor tehnice .
Se vor respecta în totalitate cerinţele solicitate prin prezenta
Documentaţie de atribuire.

7.5) Modul de prezentare a propunerii
financiare

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei pentru serviciile mai sus
specificate. Propunerea financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să
furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi la alte
condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de
achiziţie publică.

7.6) Modul de prezentare a ofertei

Oferta semnată şi ştampilată va fi transmisă la adresa sus-menţionată, in
plic inchis, nu mai tarziu de data de 12.03.2013, ora 10.00.
Pe plic se va specifica procedura la care participa ofertantul.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertei:
12.03.2013, ora 10.00
La sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis,
B-dul Republicii , nr 21, Timisoara, jud. Timis.
1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă
adresată autorităţii contractante până la data şi ora deschiderii ofertelor.
2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, pană la data şi ora stabilită
pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorităţii
contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării.
Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu
posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la
data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire.
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina
operatorului economic.
4. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea
stabilită, sau după expirarea datei şi a orei limită pentru depunere este
considerată întârziată şi se returnează nedeschisă.
La sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis,
B-dul Republicii , nr 21, Timisoara, jud. Timis.

7.7) Data limită de depunere a ofertelor

7.8) Posibilitatea retragerii sau modificării
ofertei

7.9) Deschiderea ofertelor
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8. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
8.1) Ajustarea preţului contractului
Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei.
da □ nu ■
Pretul contractului nu se ajusteaza.
8.2). Garanţia de bună execuţie a contractului
da □ nu ■

9.CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
DATA

ORA

Termen limită de solicitare a clarificărilor de la autoritatea contractantă

08.03.2013

13.00

Termen limită de transmitere a clarificărilor de către autoritatea
contractantă

11.03.2013

16.00

Termen limită de depunere a ofertelor

12.03.2013

10.00

Data şedinţei de deschidere a ofertelor

12.03.2013

10.30

Semnare contract (estimare)

21.03.2013

9

Caiet de sarcini
- Descrierea proiectului.
Obiectiv general: Modernizarea serviciilor furnizate de Agentia de Ocupare prin utilizarea spatiului virtual pentru serviciile de
consiliere si mediere furnizate.
Obiective specifice:
O1.Cresterea calitatii serviciilor de ocupare prin implementarea unui sistem on-line de consiliere, colectare a locurilor de munca
vacante de pe piata muncii si afisarea electronica a acestora in timp real, precum si posibilitatea pentru persoanele in cautare de loc
de munca de a introduce on-line CV-ul in format european, cu respectarea confidentialitatii datelor, in vederea facilitarii accesului la
un loc de munca.
O2.Intarirea capacitatii administrative a agentiei judetene de ocupare, prin infiintarea serviciilor de tip self-service pentru angajatori
si persoane in cautarea unui loc de munca.
O3.Dezvoltarea si promovarea unei politici publice privind serviciul on-line de mediere si consiliere in vederea adoptarii la nivel
national in serviciile publice de ocupare a modelului privind medierea si consilierea on-line.
-

-

Obiectul achizitiei - Obiectul achizitiei il reprezinta furnizarea de servicii de restaurant, servicii de reuniuni si conferinte si
servicii catering (cofee break), pentru realizarea Conferintei regionale care va avea loc la Timisoara, in cadrul proiectului
POSDRU/ 111/ 4.1 / S/ 92111 “SPO On –line – Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca” , intalnire care se va
desfasura in data de 22.03.2013.
Valoarea estimata a contractului este de 3.500 lei fara TVA.

Drept urmare solicitam:
-

servicii restaurant cod CPV: 55300000-3,
servicii de reuniuni si conferinte cod CPV: 55120000-7
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- servicii catering cod CPV: 55520000-1
Serviciile sunt prestate pentru data de 22.03.2013 si includ:
- Coffe breack ;
- Pranz ;
- Preparate speciale pentru astfel de evenimente - apa plata, apa minerala, bauturi racoritoare, cafea, ceai.
Numar participanti : 50 persoane
- Serviciile de catering includ o pauza de cafea, unde se vor servi apa plata, apa minerala, bauturi racoritoare, cafea, ceai si
fursecuri asortate. Aceasta pauza va fi organizata in functie de agenda conferintei, la solicitarea autoritatii contractante.
Furnizorul va prezenta o propunere tehnica cu descrierea meniului ofertat pentru acest eveniment.
Servicii de reuniuni si conferinte:
Prestatorul de servicii va pune la dispozitia autoritatii contractante sala de conferinte cu o capacitate de minim 50 locuri, pentru
data de 22.03.2013.
Sala de conferinta va fi dotata cu videoproiector si ecran de proiectie, calculator (laptop sau desktop). Accesul in sala va fi permis
numai membrilor delegatiei A.J.O.F.M. Timis si invitatilor acesteia.
Se solicita ca restaurantul unde se va desfasura Conferinta Regionala sa fie situat in Timisoara, pe o raza de aproximativ 5
km de sediul AJOFM Timis, Bdul republicii, nr. 21, jud. Timis.

Receptii si plati:
Receptia se va face in prezenta ambelor parti si va fi consemnata intr-un proces verbal de receptie cantitativa/calitativa semnat de
ambele parti.
Plata facturii se va efectua in maxim 60 de zile de la data primirii acesteia si va fi condiţionată de îndeplinirea de către Furnizor a
tuturor obligaţiilor sale în legătură cu executarea tuturor clauzelor prevăzute de prezentul contract, de aprobarea de către achizitor a
acesteia, precum si de punerea la dispozitie a fondurilor alocate de catre organismele abilitate cu efectuarea platilor in cadrul
proiectului.
Conditii de participare:
CONTRACT
PRESTARI SERVICII RESTAURANT, SERVICII DE REUNIUNI SI CONFERINTE SI SERVICII CATERING (COFEE BREAK)
Nr. _____/___________
În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între:
-

Părţile contractante:

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis, cu sediul in Timisoara, Bdul Republicii nr. 21, jud. Timis, cod postal
300159, tel: 0256/294231, fax: 0256/294234, CIF 11375707, reprezentata legal de catre d-na SERB ANEMARI, director executiv
adjunct, in calitate de Achizitor, respectiv BENEFICIAR;
Şi
___________, reprezentata legal de catre ____________, în calitate de Prestator, pe de altă parte.
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2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi prestator - părţile 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 - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului;
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, 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: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. 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;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa,
acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii restaurant, servicii de reuniuni si conferinte si servicii catering (cofee break) pentru
evenimentul ''Conferinta regionala'' in cadrul proiectului ,,SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’
POSDRU/111/4.1/S/92111, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, pentru data de 22.03.2013, la
Timisoara.
Serviciile prestate constau în servicii restaurant – CPV 55300000-3 , servicii de reuniuni si conferinte – CPV 55120000-7 si servicii
catering (cofee break) CPV 55520000-1 pentru 50 de persoane, in data de 22.03.2013, la Timisoara.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de __________ la care se adauga
TVA in cuantum de __________ lei .
6. Durata contractului
6.1 - Prezentul contract începe la data semnarii acestuia de catre ambele parti.
6.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data la care obligatiile partilor au fost stinse.
7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului începe în ziua semnării contractului.
8. Documentele contractului
– Documentele anexate contractului: oferta de preţ; fisa de date, caietul de sarcini; modelul de contract.
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9. Obligaţiile principale ale prestatorului
- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la
contract.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 – Achizitorul va recepţiona serviciile prestate, in baza unui proces verbal de receptie;
10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit, în termen de maxim 60 zile de la primirea facturii si, plata care va fi
conditionata de indeplinirea de catre Prestatator a tuturor obligatiilor sale in legatura cu executarea tuturor clauzelor prevazute de
prezentul contract, de aprobarea de catre Achizitor a acesteia, precum si de punerea la dispozitie a fondurilor alocate de catre
organismele abilitate cu efectuarea platilor in cadrul proiectului;
10.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, la termenele si in conditiile
stipulate sub sanctiunea platii de daune sau penalitati de intarziere.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de
0,04% pe zi de întârziere din valoarea serviciilor neprestate;
11.2În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite atunci acesta
are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere
din plata neefectuată, cu exceptia situatiei in care facturile nu au fost onorate din lipsa fondurilor iar achizitorul face
dovada solicitarilor acestora la ordonatorul superior de credite.
11.3Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către prestator, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul
achizitorului de a considera contractul de drept reziliat fara nici o alta formalitate;
11.4Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici
o compensaţie, daca 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
12. Alte responsabilităţi ale prestatorului
12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele
şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării
acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor prevazute. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa
tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
13. Alte responsabilităţi ale achizitorului
13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea
tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere
a contractului.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor
stabili de comun acord totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de
la data începerii prestării serviciilor.
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15. Amendamente
15.1 - Părţile 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.
16. Cesiunea- nu este permisa.
17. Forţa majoră
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în
care aceasta acţionează.
17.3 - 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.
17.4 - 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.
17.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să
notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte dauneinterese.
18. Soluţionarea litigiilor
18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune 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 legătură cu îndeplinirea contractului.
18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o
divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din
Romania.
19. Limba care guvernează contractul
19.1.Limba care guvernează contractul este limba română.
20. Comunicări
20.1 - (1) Orice comunicare dintre 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.
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii
comunicării.
21. Legea aplicabilă contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie astăzi,........., la Timisoara, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

Prestator,
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