
Anexa 6.2.2 - Cerere de ofertă (CO-S) 
 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi pentru universități Necompetitiv 
Beneficiar: Universitatea Tehnică de Construcții București 
Titlul subproiectului: Dezvoltarea apetitului pentru educație - DARE 
Acord de grant nr. 66/SGU/NC/I din data 04.12.2017 

Localitatea, data publicării 
 

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

 
Catre,  
 --------- 
  

1. Beneficiarul Universitatea Tehnică de Construcții București a primit un grant de la 
Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare 
Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități Necompetitiv derulate în cadrul 
Proiectului privind învățământul secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din 
fonduri pentru achiziția serviciilor, altele decât consultanța, pentru care a fost emisă 
prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta 
dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii: 
 a. masa pauza instruire- conform anexa. 
 

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate mai sus.  
 
3. Oferta dumneavoastră, va fi exprimata in lei/ masa servita, va fi depusă în conformitate cu 

termenii şi condiţiile de prestare precizați și va fi trimisă la: 
Adresa: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI, B-DUL LACUL TEI NR 122-

124, SECTOR 2, BUCURESTI. 
Telefon/Fax: 021/242 12 01;0745 030 965 
E-mail: daniela.gheorghe@utcb.ro 
Persoană de contact: ing. Daniela GHEORGHE 

 
4. Se acceptă oferte în original, prine-mail sau fax. (în cazul ofertei transmise prin E-mail/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: 12.03.2018. 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 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, 



sediul, persoanele autorizate/ administratorii și domeniul de activitate ce trebuie să includă și 
prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție. 

 
9. Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți 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 
preţ total evaluat, fără TVA. 
 

 
10. Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă 

urmează să depuneţi o ofertă sau nu. 
 

RESPONSABIL FINANCIAR 
Ec.Monica Florentina CALOPEREANU 
 

 



Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S) 
 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi pentru universități Necompetitiv 
Beneficiar: Universitatea Tehnică de Construcții București 
Titlul subproiectului: Dezvoltarea apetitului pentru educație - DARE 
Acord de grant nr. 66/SGU/NC/I din data 04.12.2017 
 

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  
 servicii, altele decât consultanța 

 
Denumirea achiziției: Servicii de instruire 

 

 Specificații tehnice solicitate  

 Servicii de catering 

 Descriere generală 
Livrarea mesei de  prânz pentru studenții care participă la cursurile de formare organizare în 
cadrul activităților de formare din Grantul DARE în datele de 3, 10, 17, 24, 31 martie  28 
aprilie 12, 19 martie. La fiecare livrare se aduc câte 35 de porții de meniuri de mâncare de 
prânz cu 2 feluri. 

 Firmele trebuie să dețină autorizație de funcționare în regim de restaurant sau catering 

 Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar 

 Mâncare să fie proaspăt gătită și livrată în condiții igienice însoțită de tacâmurile necesare. 
Cu o trei zile înainte de livrare se confirmă un meniu pentru toate porțiile. Poate exista și 
posibilitatea comandării și de meniuri vegeriene. 

  

  

  

 
Nume, prenume 
Semnătură 

Data 
 
 
 

IMPORTANT! 
Nu este permisă indicarea de către Beneficiar a unor Specificaţii Tehnice care desemnează produse de 
o anumită origine/fabricaţie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificaţii 
tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor ofertanţi. 
Nu este permisă indicarea unei mărci de fabrică sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a unei 
licenţe de fabricaţie sau a unei anumite origini /producţii. O astfel de indicaţie este admisă numai 
însoţită de menţiunea „sau echivalent” şi numai în situaţia în care Beneficiarul nu are posibilitatea de 
a stabili altfel specificaţii tehnice suficient de precise şi inteligibile pentru ofertanţi. 
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