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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”” 
Domeniul major de intervenţie.5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Titlul proiectului: „Calificări europene pentru centrele turistice din România” 
Contract : POSDRU/82/5.1/S/57743 
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ANUNŢ PUBLICITAR 

INVITATIE DE PARTICIPARE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE “ SERVICII  DE 
CAZARE ÎN REGIM HOTELIER” 

în cadrul proiectului 
„Calificări europene pentru centrele turistice din România” 

contract finanţare POSDRU/82/5.1/S/57743 
 

1. Fundația Universitară ” Dunărea – Marea Neagră” în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Venus – 
Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38, Județul Constanța, Cod poștal: 905500, vă invită să participaţi la 
procedura de atribuire a contractului de achizitie de “Servicii de cazare în regim hotelier”  – Cod CPV: 
55110000-4 Servicii de cazare la hotel, necesare pentru desfășurarea și implementarea  proiectului, prin 
procedura de cerere de oferta, conform prevederilor Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31.08.2010 
privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, 
respectiv anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări 
finanţate din FSE și din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către 
beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG 
nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la 
art.9 lit.c1 coroborate cu prevederile art. 16. alin.1 din OUG 34/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare și cu Procedura Interna a F.U.D.M.N. privind achizitia de servicii  de cazare în regim hotelier. 

 
2. Sursa de finanțare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013. Numărul de identificare al contractului: POSDRU/82/5.1/S/57743. Titlul 
proiectului: „Calificări europene pentru centrele turistice din România”. 
 
3. Obiectul contractului de servicii: Denumire contract: Contract de servicii: Servicii de cazare în regim 
hotelier   – CPV 55110000-4. 
Obiectul contractului priveşte acordarea de servicii de cazare în regim hotelier pentru cazarea persoanelor 
care vor participa la cele 5 programe de calificare în ocupații solicitate din domeniul turismului, organizate 
pentru  anul II de implementare , 2012.  
Cazarea va incepe  cu data de  16.01.201. 
Cazarea va fi acordata pentru un număr de  393 de participanti. 
 
4. Procedura aplicată: Potrivit art. 16 al.1 din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare care 
prevede: „În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract de achiziţie publică ce are ca obiect 
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prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligaţia de a aplica prezenta 
ordonanţă de urgenţă se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare decât cea 
prevăzută la art. 57 alin. (2) şi se limitează numai la prevederile art. 35-38 şi art. 56. Contestaţiile privind 
procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B se soluţionează 
potrivit dispoziţiilor cap. IX. Ţinând cont de aceste prevederi serviciile hoteliere sunt prevăzute în Anexa 2B 
fiind astfel scutite de la aplicarea prevederilor prezentei Ordonanţe de Urgenţă.  
Cerere de ofertă conform prevederilor Procedurii Interne privind achizitia de servicii  de cazare în regim 
hotelier. 
 
5. Specificaţii tehnice minime : 
-Locaţia: Municipiul Mangalia 
-Cazare  în regim hotelier 
-Confort  3 stele                
-Perioada : 16.01.2012 – 31.07.2012 

 
6.  Condiţii  minime de  îndeplinit: 

 Fiecare ofertant, trebuie să prezinte licenta de turism, eliberata de Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului.  

 Fiecare ofertant trebuie sa aiba o experienţă pe piaţă de cel puţin 2 ani. 

 Fiecare ofertant trebuie să prezinte documente financiare care să ateste o cifră medie de afaceri 
pe ultimii 2 ani de minim 350.000 lei - Bilanţul contabil la data de 30.06.2010, 31.12.2010 si la 30.06.2011, 
vizat şi înregistrat de organele competente (copie simpla). 

 Fiecare ofertant trebuie să prezinte certificatul de atestare fiscala privind plata obligatiilor 
către bugetul local eliberat de către directia de specialitate din cadrul Primăriei în a cărei rază 
teritorială activează ofertantul din care să reiasă că ofertantul nu are obligatii restante la bugetul 
local valabil la data deschiderii, în original sau copie certificata conform cu originalul. 

 Fiecare ofertant trebuie să prezinte Certificat fiscal eliberat de Administraţia financiară 
teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice – original sau certificata conform 
cu originalul. 

 Fiecare ofertant trebuie să prezinte documente care să ateste experiența în domeniu prin 
prezentarea unui contract similar celui ce urmeaza a fi încheiat. 
 
 7.  Documenţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitari adresate achizitorului. 
 8.  Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 05.01.2012 ora 16.00. 
Clarificări privind achiziția pot fi obţinute la următoarea adresă a achizitorului: –  Venus - Mangalia, Str. 
Nicolae Iorga nr. 38, Județul Constanța, Cod poștal: 905500 sau pot fi transmise în format electronic la 
adresele de e-mail: info@fudmn.ro și fudmn2006@gmail.com . 
9.  Limba de redactare a ofertei: limba romana. 
10.  Prețul va fi exprimat in RON, fara TVA./camera/noapte/o persoană. 
11.  Prețul ofertei este ferm în RON.  
NU se accepta actualizarea pretului contractului  
12.  Valabilitatea ofertei:  minim 60 zile. 
13.  Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare “pretul cel mai redus “, în condițiile 
în care oferta corespunde cerințelor de natură tehnică și cantitativă descrise în documentația pentru 
ofertanți și caietul de sarcini. 
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14.  Adresa la care se depune oferta: la sediul achizitorului, Venus – Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38 
Județul Constanța, Cod poștal: 905500. 
15.  Data limita pentru depunerea ofertei: 09.01.2012, ora 10.00. 
16.    Ora, data şi locul deschiderii ofertelor : 09.01.2012 ora 13.00 
17.    Relații suplimentare la nr. de tel. 0751112444, Persoana de contact: Cristina Emilia Bodnăraș. 
18.  Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru 
ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind 
păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.  
19.    Legislatia aplicata: 

Instructiunea Nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor 
finantate prin POSDRU 2007 – 2013; 
Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
Hotararea Guvernului nr. 782/2006, pentru aprobarea regulamentului de organizare si 
functionare a Consiliului National de Solutionare a contestatiilor; 
OUG 30/2006, privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achizitie publica; 
HG 942/2006, Norme de aplicare a OUG 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
Procedura Interna privind achizitia de servicii  de cazare în regim hotelier. 

20. Alte informatii privind atribuirea contractului de servicii de cazare în regim hotelier se regasesc pe site-ul 
achizitorului www.fudmn.ro.  
21. Anuntul de publicitate privind atribuirea contractului de servicii de cazare în regim hotelier se regaseste  
pe site-ul achizitorului www.fudmn.ro accesand rubrica Achizitii. 

 
 

 
 

Cu mulţumiri, 
 
 
 

 Manager de Proiect 
 Dr. Ec. Emil Bodnăraş 

 
 

http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/OUG%2034/OUG%20nr.34-2006%20versiune%20consolidata%20cu%20OUG%20nr.%2072-2009.pdf
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/OUG%2034/OUG%20nr.34-2006%20versiune%20consolidata%20cu%20OUG%20nr.%2072-2009.pdf
http://www.fudmn.ro/
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