
 

 

 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 

Achiziție servicii de transport specializat de pasageri( microbuz cu sofer) pentru vizite studii grup tinta  
Proiect: " Practica pentru viitor ", Contract nr.: POCU/90/6.13/6.14/107888 

 
 
 

DATE GENERALE: 
Denumirea proiectului: „Practica pentru viitor”, Cod SMIS 107888 
Beneficiar : CENTRUL DE CALCUL SA, in partenariat cu Universitatea „Constantin Brancusi”(M1) 
din Targu-Jiu si Asociatia pentru Sanse Egale(M2). 
Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr.17, Targu-Jiu, judet Gorj 
Contact: telefon: 0253-214.767, fax: 0253-213.409, E-mail: sediu@centruldecalcul.ro 
 
Obiectul contractului :Achiziție servicii de transport grup tinta în vizite de studiu, conform 
specificatiilor tehnice, necesare desfasurarii activitatilor A.O.3.3,A.O.3.4.3, A.O.4.3, in cadrul 
Proiectului „Practica pentru viitor”, proiect cofinantat de Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Capital Uman 2014-2020, Contract de finantare POCU/90/6.13/6.14/107888 
 
Specificatiile tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi 
constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică. 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. Ofertarea de servicii cu caracteristici 
inferioare celor prevăzute în specificatiile tehnice atrage inacceptabilitatea ofertei ca 
necorespunzatoare. 

 
Mentiune: Pe parcursul analizării ofertelor, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând 
clarificări sau completări ale documentelor prezentate de catre ofertanti. 
 
 
Cerinta obligatorie : Oferta care nu va cuprinde intreaga cantitate de servicii si nu respecta 
cerintele minimale va fi declarata respinsa. 
 
Analiza ofertelor si elaborarea notei justificative de atribuire: 
Beneficiarul va desemna câștigătoare oferta cu cel mai bun pret si care indeplineste conditiile tehnice 
specificate in Caietul de sarcini, pentru realizarea scopului proiectului. Se vor evalua și compara 
condițiile tehnice și financiare ale ofertelor. 
 
La baza procesului de evaluare vor sta principiile precizate in Ordinul MFE nr. 1284/2016. Ca atare, 
ofertele primite vor fi comparate din punct de vedere al eficacitatii, economicitatii si eficientei, cat si 
cele prevazute in cererea de finantare respectiv: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoastere 
reciproca, transparenta, proportionalitatea, eficienta folosirii fondurilor publice, asumarea raspunderii, 
etica în cadrul procesului de achizitii publice. 



 

 

 
Daca doua sau mai multe oferte care respecta caracteristicile tehnice solicitate au acelasi pret, se va 
solicita depunerea unei noi oferte financiare pentru departajarea lor. 
 
Prevederi contractuale: 
Condiţii de plată 
Decontarea  serviciilor se va face în lei, pe baza facturii în original, însoţită de procesul verbal  al 
recepţiei  serviciilor prestate, conform condiţiilor contractuale. 
Plata se face in termen de maxim 30 de zile de la receptia serviciilor, pe baza facturii primite de la 
prestator. 
Preţul ofertat se menţine ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertelor si a derulării contractului.  
 
Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, 
o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate 
doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau 
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi 
considerate ca având menţiunea de «sau echivalent» 
 
Obiectivul general al proiectului 

Cresterea gradului de integrare pe piata muncii a 150 de studenti(ISCED 6-7) din Facultatea Inginerie si 
Dezvoltare Durabila, Facultatea de Stiinte Economice si facultatea de Stiinte Medicale si Comportamentale, 
ca urmare a accesului la activitati de invatare la locurile de munca,in special, din sectoarele economice cu 
potential competitive identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform   
SNCDI, pe o perioada de 22 de luni. 

 

1. Descriere contract: Achiziție servicii de transport specializat de pasageri(microbuz cu sofer) pentru 
vizite studiu grup tinta în cadrul proiectului „Practica pentru viitor", Contract nr.: 
POCU/90/6.13/6.14/107888, Tipul achiziției: furnizare, Codul CPV: 60130000-8 Servicii de trasport 
specializat de pasageri, conform Caietului de Sarcini aferent 

Contractul consta in achizitia de catre Centrul de Calcul-SA de servicii de transport specializat de pasageri( 
microbuz pentru transportul studentilor din grupul tinta la vizite de studiu). Serviciile de transport specializat 
de pasageri(microbuz) vor trebuie sa asigure deplasarea la si de la locul de desfasurare a vizitei de studiu, 
precum si pe intreaga durata a desfasurarii vizitei de studiu. 
 Valoarea totală estimată a contractului este de 12500,00 Lei cu TVA. 
 Condiții de contract: Oferta va fi elaborata conform Caietului de Sarcini aferent. 
 

  Specificații minime tehnice si funcționale: 
 Denumire si descriere succintă Clasificare CPV UM Cantitatea Valoare 

estimata - cu 
TVA 

1. Servicii de transport vizite studiu 
studenti grup tinta ( 10 deplasari cu 
microbuz x 5 lei( cu tva)/ km x 250 
km (dus-intors) 

60130000-8 Servicii de 
transport specializat de 
pasageri 

Km 2500 12495,00 

 
Specificatii tehnice minimale 



 

 

Serviciile de transport grupm  tinta la stagii de practica constau in inchirierea unui microbuz cu sofer cu o 
capacitate de maxim 20 de locuri, care sa fie la dispozitia achizitorului pentru deplasarea grupului tinta in 
vederea efectuarii vizitelor de studiu. 
Autovehiculul de transport specializat de pasageri(microbuzul) trebuie sa prezinte urmatoarele caracteristici 
tehnice:  

- Sa fie dotat cu instalatie de aer conditionat dimensionata corespunzator capacitatii de transport, 
functionala; 

- Sa fie prevazut cu instalatie de sonorizare functionala 
- Sa asigure transportul pasagerilor in conditii de confort si siguranta. 

Calendarul aproximativ al deplasarilor va fi comunicat prestatorului, ulterior semnarii contractului si va fi 
agreat de comun acord cu acesta. 
Perioadele privitoare la deplasari pot suferi unele modificari ce vor fi comunicate de achizitor prestatorului cu 
minim 3 zile inainte.   Modificarile comunicate in conditiile de mai sus nu pot determina nici un fel de 
modificari ale valorii contractului, prestatorul avand obligatia de a se conforma noului calendar, astfel cum a 
fost notificat. 
Pretul pentru serviciile prestate nu vor depasi valorile prezentate in centralizatorul de preturi. 
Receptia se va face in prezenta ambelor parti si va fi consemnata intr-un proces-verbal de receptie 
cantitativa/calitativa semnat de ambele parti si va insoti documentele de plata. 
 
Alte cerinte 
Autovehiculul va fi echipat cu cel putin un stingator de incendiu si o trusa de prima ajutor, conform legislatiei 
in vigoare; 
Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitie autovehiculul ( microbuz cu sofer) pentru efectuarea deplasarii 
grupului tinta la data, ora si locul de imbarcare al pasagerilor(studentilor) comunicata de achizitor; 
Costurile privind carburantul necesar deplasarilor sunt in sarcina prestatorului si nu pot aduce nici un fel de 
majorari ale pretului contractului. 
Prestatorul are dreptul de a alege traseul pentru deplasare, cu conditia de a ajunge in timp util la locul unde se 
face deplasarea indicat de achizitor, cu respectarea normelor legale privitoare la deplasare. 
Prestatorul este pe deplin responsabil pentru respectarea tuturor normelor legale privind deplasarea vehiculului 
pe drumurile publice si privind transportul de pasageri. 
In situatia in care, din motive tehnice sau in urma unor defectiuni, vehiculul nu poate asigura transportul 
grupului tinta in programul stabilit, prestatorul are obligatia de a pune la dispozitie intr-un interval de maxim 
4 ore un alt vehicul conform cu prevederile caietului de sarcini pentru continuarea calatoriei, in caz contrar 
prestatorul fiind obligat de a asigura pe cheltuiala sa cazarea tuturor pasagerilor, precum si orice alte cheltuieli. 
Prestatorul are obligatia de a se asigura ca autovehiculul (microbuzul) pus la dispozitie sa fie in buna stare de 
functionare din punct de vedere tehnic. Orice cheltuieli legate de intretinerea sau repararea autovehiculului 
sunt in sarcina prestatorului. 
 
Toate specificațiile de mai sus sunt considerate niveluri minimale obligatorii a fi respectate. 
 

Cerinte cu privire la prezentarea ofertei tehnice si financiare 
Cerinte privind prezentarea ofertei tehnice 
        Propunerea tehnica se va intocmi in conformitate cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini si va 
prezenta toate elementele solicitate si angajamentele pentru indeplinirea conditiilor impuse. 
Informatiile din oferta tehnica trebuie sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile 
minime, precum si cu toate cerintele impuse in Caietul de sarcini. 



 

 

 
Oferta financiara 
Ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire 
la pret.  
Propunerea financiara va fi insotita de anexa ( centralizator de preturi). Pretul va fi exprimat in LEI, fara 
TVA. 
 

Durata contractului 
Durata contractului va fi pana la finalizarea contractului de finanțare ( 25.05.2020) . 
Ofertantul câștigător va emite factura pentru comanda primită dupa prestarea serviciilor contractate. 

 

Nu se admit oferte alternative. 
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. 

 

Condiții de plată  
Plata se va face pe bază de:  
a. Factură emisă. 
b. Proces verbal de recepție a serviciilor prestate, aprobat de către Achizitor.  
Plata se va face în termen de 30 de zile de la data primirii facturii si recepția serviciilor de transport prestate.  
 
 Informații suplimentare:  

 
Ofertele si eventualele solicitari de clarificari se transmit electronic, fisiere in format .PDF, la adresa 

electronica a Autoritatii Contractante: sediu@centruldecalcul.ro.  
Nerespectarea in totalitate a cerintelor tehnice prevazute in caietul de sarcini va conduce la 

declararea ofertei ca neconforma si respingerea ofertantului. 
 

 
Manager  proiect   

 
 

Ionică Dragoș Viorel 

Întocmit, 
 
 

Scaunasu Ionel 
 


