INVITAȚIE DE PARTICIPARE
FEDERATIA ROMANA DE CICLISM, cu sediul in Bucuresti, în calitate de autoritate
contractantă, vă adresează invitaţia de a participa prin transmiterea unei oferte, în vederea
achiziţionării serviciilor de cazare si/ sau masa pentru sportivi, conform cerințelor minimale și
obligatorii solicitate prin Caietului de sarcini anexat.
1. Cod de clasificare CPV: …………………………………………….;
2. Modalitatea de achiziţie publică, este în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1), lit. c),
coroborat cu art. 68 alin. (1), lit. h), coroborat cu art. 111, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice (servicii cuprinse in Anexa nr. 2);
3. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona: cazare;
4. Locul prestarii serviciilor: Trnava, Slovacia;
5. Cantitatea serviciilor ce trebuie prestate: 5 sportivi si 2 staff (4 camere);
6. Termenul de prestare a serviciilor: 01.04-04.04.2022;
7. Valoarea estimata: 6200 lei TVA inclus;
8. Sursa de finanţare: buget propriu si surse de finantare MTS;
9. Ofertele alternative sunt interzise;
10. Preţul ofertei este ferm, exprimat în moneda naţională (lei);
11. Criterii de calificare: Agentie de turism acreditata.
12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile, de la termenul limita de depunere;
13. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;
14. Criteriul de atribuire utilizat: pretul cel mai scazut;
15. Modalități de plată: Plata către prestator se efectuează în lei, prin ordin de plată, în contul
acestuia. Achizitorul va plăti preţul către prestator în perioada 24 – 31 ale lunii următoare prestării
serviciilor, în baza facturilor fiscale emise de prestator (facturi fiscale pentru fiecare dintre
serviciile contractate) şi a procesului – verbal de recepţie a serviciilor. Plata se va face numai în
funcţie de numărul efectiv de participanţi precum şi de zilele aferente de servire a mesei;
16. Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 29.03.2022, ora 15:00; Solicitările
de clarificări vor fi transmise prin e-mail la adresa: achizitii.publice.frciclism@gmail.com;
17. Termenul limită de depunere a ofertelor este: 30.03.2022, ora 17:00, pe adresa de e-mail:
achizitii.publice.frciclism@gmail.com. Ofertele depuse dupa acest termen nu vor fi luate in
considerare. Ofertele se vor putea depune pentru unul sau mai multe loturi.
18. Modul de întocmire a ofertei:
Oferta se va transmite pe adresa de e-mail: achizitii.publice.frciclism@gmail.comAceasta
va cuprinde Documentele de calificare, Propunerea tehnică și Oferta financiară.
Propunerea tehnică: Ofertantul are obligaţia de a prezenta propunerea tehnică astfel încât să
se asigure posibilitatea verificării conformităţii acesteia cu specificaţiile tehnice prevăzute în
Caietul de sarcini; astfel propunerea tehnică va conţine un comentariu, articol cu articol, al
specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa

propunerii tehnice cu specificaţiile respective. Propunerea tehnică va cuprinde obligatoriu o
descriere detaliată a serviciilor solicitate de autoritatea contractantă.
Oferta financiară: Ofertantul va completa corespunzător, pentru lotul/ loturile pentru care
depune oferta, Formularul de oferta.
SECRETAR GENERAL

Anexa nr. 1

CAIET DE SARCINI
pentru achizitia serviciilor de cazare si masa pentru sportivi
1. Caietul de sarcini: Constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea
tehnică şi oferta financiară. Cerinţele impuse prin caracteristicile tehnico-funcţionale vor fi
considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile
Caietului de sarcini, se va lua în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de
produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va conduce la
declararea ofertei ca fiind neconformă.
2. Obiectul contractului: achiziționarea de către autoritatea contractantă de servicii de cazare si
masa, cod de clasificare CPV: …………………………, pentru pregatirea sportivilor.
3. Specificatii tehnice:
Locatia: Trnava, Slovacia;
Numar camera: 4 camere
aer condiționat și sistem de încălzire, pat, seif, minibar, WiFi (gratuit).
Baia este dotată cu duș și cadă, uscător de păr
Perioada: 01.04-04.04.2022;
Numar persoane: 5 sportivi si 2 staff (4 camere);
Tip masa: Denumire actiune : Trnava, Slovacia;
Valoare estimata: 6200 lei TVA inclus
Servicii: cazare
Conditii minime obligatorii:
Se va transmite oferta pe e-mail conform solicitare.
4. Alte cerințe:
Nu este cazul

