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DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE  

A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE: 

FURNIZARE SERVICII DE ORGANIZARE DE VOIAJURI CU SER VICII 
COMPLETE COD CPV 63511000-4 

 

 

ACHIZITOR:  

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

 

 

Nr. Inregistrare  .................................................................. 

 



DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZI ŢIA 

FURNIZARE DE SERVICII DE ORGANIZARE DE VOIAJURI CU SERVICII 
COMPLETE COD CPV 63511000-4 

Achizitor: UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU  
Titlul proiectului POSDRU : Centru pentru informare, c onsultanta si 

mentorat in vederea promovarii culturii 
antreprenoriale  

ID proiect POSDRU:   POSDRU/92/3.1/S/57836 
Calitatea achizitorului în cadrul 
proiectului 

  Beneficia r 

 
1.1. Achizitor : 

Denumire:   Universitatea Titu Maiorescu 

Adresa:   Calea Văcăreşti, nr 187, sector 4, cod 040051, Bucureşti, România 

Persoana de contact:   Iustin Priescu Telefon: 021/311.22.97 

Email: antreprenor@utm.ro Fax: +4021/311.22.97  

 

1.2.   

a. Termen limit ă de depunere a ofertelor: 17 septembrie 2010, ora 1 2:00 

b. Adresa unde se primesc ofertele:  

Universitatea Titu Maiorescu 

Strada Dâmbovnicului nr.22, sector 4, cod 040051, Bucureşti 

Clădirea Rectorat (etaj IV) 

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia 
pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de către 
achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise. 

 
2.1.1. Denumirea contractului de achizi ţie:  
Titlu:  FURNIZARE DE SERVICII DE ORGANIZARE DE VOIAJURI CU SERVICII 
COMPLETE COD CPV 63511000-4 

2.1.2. Descrierea produselor ce vor fi achizi ţionate 
 Furnizarea de servicii complete de transport si cazare, cu urmatoarele specificatii tehnice: 
A. Destinatie Milano 
- transport avion, clasa economică, maxim 1 escala, Bucuresti - Milano – Bucuresti, 6 
persoane, perioada 14.10.2010 - 17.10.2010 



- cazare camera dubla in regim single, hotel 3* cu demipensiune pentru 6 persoane 
- transport intern aeroport – hotel si invers 
 
B. Destinatie Bruxelles 
- transport avion, clasa economică, maxim 1 escala, Bucuresti - Bruxelles – Bucuresti, 6 
persoane, perioada 21.10. - 24.10.2010 
- cazare camera dubla in regim single, hotel 3* cu demipensiune pentru 6. persoane 
- transport intern aeroport – hotel si invers 
 
C. Destinatie Lisabona 
- transport avion, clasa economica, maxim 1 escala, Bucuresti - Lisabona – Bucuresti, 8 
persoane, perioada 04.11. – 07.11.2010 
- cazare camera dubla in regim single, hotel 3* cu demipensiune pentru 8 persoane 
- transport intern aeroport – hotel si invers 
 
 

2.1.3. Denumire contract şi loca ţia lucr ării, locul de livrare sau prestare 

(a) Lucrări (b) Produse  (c) Servicii X 

Execuţie 
Proiectare şi execuţie 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de achizitor 

Cump ărare  
Leasing 
Inchiriere 
Cumpărare in rate 

Categoria serviciului 20: 
2A 
2B 

Principala locaţie a lucrării : 
_______________________ 
_______________________ 

Principalul loc de livrare: 
_____________________ 
 

_______________________ 
_______________________ 

2.1.4. Durata contra ctului 
de achizi ţie 

 

Contractul intra in vigoare la data semnarii lui si este valabil 2  luni.  
 

 
 
 
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 
STABILIREA OFERTEI CÂ ŞTIGĂTOARE 
 
Preţul cel mai sc ăzut   
 
4. PREZENTAREA OFERTEI 
4.1. Limba de redactare a  
ofertei  

Limba romană 

4.2. Moneda în care este  
exprimat pre ţul 
contractului  

Lei  

4.3. Perioada minim ă de 
valabilitate a ofertei  

Pana la:30 zile  



4.4. Modul de prezentare a  
ofertei (tehnic şi financiar)  

Oferta tehnica  trebuie sa respecte specificatiile 
tehnice minime din descrierea obiectului contractului. 
 
Oferta financiara va trebuie sa includa oferta de 
pret detaliata. 
Preţul ofertat se va exprima  in LEI .  
Pretul ofertat va fi pretul total pentru  FURNIZARE 
DE SERVICII  
Pretul ofertat nu va include TVA. 
Se va depune ofertă pentru întreaga gamă de servicii 
solicitate 
Nu sunt acceptate oferte alternative. 
Nu se acceptă oferte parţiale 
Operatorul economic va emite factura dupa semnarea 
procesului – verbal de receptie a serviciilor.  
Factura va fi platita in termen de maxim 15  zile 
lucratoare de la data cand a fost emisa.  
Plata se va face prin virament bancar din contul de 
proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator. 
Oferta va fi transmisa la sediul UNIVERSITATEA 
TITU MAIORESCU, Str. Dambovnicului nr. 22, sector 
4, cod postal 040441, Etaj IV in plic inchis, stampilat, 
pana la data de 17.09.2010, ora 12:00  

4.5. Posibilitatea  
retragerii sau modific ării ofertei  

Oferta poate fi modificata si/sau retrasa pana la 
termenul limita adica pana la data de 17.09.2010, ora 
12:00 
Ofertele care ajung dupa termenul limita vor fi 
declarate respinse. 

4.6. Informa ţii referitoare  
la termenele pentru 
livrarea 
bunurilor/prestarea 
serviciilor/ execu ţia lucr ărilor  

Receptia  produselor se va face pe baza de proces 
verbal la sediul UNIVERSITATII TITU MAIORESCU, 
Str. Dambovnicului nr. 22, sector 4, cod postal 040441 

4.7 Modalit ăţi de 
contestare a deciziei 
achizitorului de atribuire a 
contractului de achizi ţie şi 
de solu ţionare a 
contesta ţiei  

Contestatiile se pot depune pana pe 23.09.2010 ora 
16.00, la sediul UNIVERSITATII TITU MAIORESCU, 
Str. Dambovnicului nr. 22, sector 4, cod postal 040441 
si vor fi solutionate de comisia responsabila cu 
achizitia de produse. 

4.8 Clauzele contractuale  
obligatorii, inclusiv 
condi ţiile de actualizare/ 
modificare a pre ţului 
contractului de achizi ţie 

 

 
 
 
 
 
 



5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATII LE TEHNICE) 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU FURNIZARE DE PRODUSE  
 
Nr 
crt
. 

Denumire serviciu  Tipul/  
Specificatii tehnice  

Cod CPV  

1.Organizare de voiajuri cu 
servicii complete 

Furnizarea de servicii complete de 
transport si cazare, cu urmatoarele 
specificatii tehnice: 
A. Destinatie Milano 
- transport avion, clasa economică – 
exclus companii low-cost, maxim 1 
escala, Bucuresti - Milano – Bucuresti, 
6 persoane, perioada 14.10.2010 - 
17.10.2010 
- cazare camera dubla in regim single, 
hotel 3* cu demipensiune pentru 6 
persoane 
- transport intern aeroport – hotel si 
invers 
 
B. Destinatie Bruxelles 
- transport avion, exclus companii low-
cost, clasa economică, maxim 1 escala, 
Bucuresti - Bruxelles – Bucuresti, 6 
persoane, perioada 21.10. - 24.10.2010 
- cazare camera dubla in regim single, 
hotel 3* cu demipensiune pentru 6. 
persoane 
- transport intern aeroport – hotel si 
invers 
 
C. Destinatie Lisabona 
- transport avion, clasa economica, 
exclus companii low-cost, maxim 1 
escala, Bucuresti - Lisabona – 
Bucuresti, 8 persoane, perioada 04.11. 
– 07.11.2010 
- cazare camera dubla in regim single, 
hotel 3* cu demipensiune pentru 8 
persoane 
- transport intern aeroport – hotel si 
invers 

63511000-4 

 
 
Manager proiect 
Iustin Priescu 


