
 
Departamentul: DEFA – COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII 

Nr. ........................................................................                                  

 

 

                SE APROBĂ, 

                DIRECTOR, 

 

         Andrei – Dorin BĂNCILĂ 

 

Anunț de participare simplificat 

 

I. INFORMAȚII GENERALE 

I.1) Autoritatea contractantă 

Denumire: ȘCOALA NAȚIONALĂ DE GREFIERI 

Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 53, București 

Persoana de contact: Viorica ȚUȚUI 

Telefon/fax: 021.4076209/021.3103480 

E-mail: sng@grefieri.ro, achizitii@grefieri.ro 

Adresa de internet: www.grefieri.ro 

I.2.) Tipul autorității contractante și activitatea principalã 

I.2.1) Tip autoritate: Centrală 

I.2.2)  Tip activitate principală: Alte forme de învățământ: pregătirea profesională a grefierilor și 

a celuilalt personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă 

acestea. 

I.2.3)  Sursa de finanțare: Fonduri externe 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) Descriere – denumire contract 

 servicii de cazare și masă aferente desfășurării acțiunilor de formare în localitatea Bârlad 

în perioada 18 martie 2019 – 18 octombrie 2019 (Anexa 1). 

 servicii de cazare și masă aferente desfășurării acțiunilor de formare în localitatea Sovata 

în perioada 1 aprilie 2019 – 11 octombrie 2019 (Anexa 2). 

 servicii de cazare și masă aferente desfășurării acțiunilor de formare în localitatea Cheia în 

perioada 25 martie  – 14 noiembrie 2019 (Anexa 3). 

 

II.1.2) Tip contract: servicii. 

II.1.3)  Modalitatea de atribuire: încheierea unui contract de furnizare servicii.     

II.1.4) Obiectul contractului: asigurarea de servicii hoteliere, cazare și masă pentru o serie de 

seminare de formare continuă care se vor desfășura în perioada martie - noiembrie 2019 în 

localitățile Bârlad, Cheia și Sovata. 
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II.1.5) CPV: 

 servicii hoteliere - Cod CPV - 55100000-1; 

 servicii de restaurant şi de servire a mâncării - Cod CPV - 55300000-3. 

II.1.6)  Împărțire pe loturi     da X□       nu □ 

             Dacã da, oferta se depune pentru: 

             □ Un singur lot                    □X   Unul sau mai multe                       □    Toate loturile     

II.2)  Cantitatea sau domeniul contractului: conform documentației de atribuire 

II.2.1) Valoarea estimată a contractului: 745.920 lei fără TVA pentru 57 de acțiuni, aferentă 

celor 3 loturi. 

II.2.2) Sursa de finanţare: Fonduri externe nerambursabile. 

 

III.    CRITERII DE CALIFICARE/ALTE CONDIȚII 

III.1) Condiții de participare: 

III.1.2) Criterii de calificare:  

 confirmarea de către fiecare operator economic că nu se află în niciuna dintre situațiile de 

excludere menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016. 

 neîncadrarea în vreuna dintre situațiile privind conflictul de interese reglementate de 

dispozițiile naționale și europene. 

 operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în 

condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că aceștia sunt legal constituiți, că nu se află 

în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că au capacitatea 

profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. 

 

IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

IV.1) Criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei câștigătoare în vederea 

încheierii contractului de achiziţie publică: „prețul cel mai scăzut”/persoană. 

 

V. PROCEDURA 

V.1) Procedura aplicată: Procedura simplificată cu norme proprii. 

V.2) Modul de obținere a documentației de atribuire:  

 pe site-ul Școlii Naționale de Grefieri www.grefieri.ro la secțiunea “Achiziții” 

 pe site-ul: https://sicap-prod.e-licitatie.ro, la secțiunea Anunțuri de publicitate. 

V.3) Limba de redactare a ofertei: română. 

V.4) Adresa la care se transmit ofertele: 

 la sediul Școlii Naționale de Grefieri – Secretariat - etajul 4, B-dul Regina Elisabeta 

nr.53, sect. 5, București; 

 în catalogul SICAP pe site-ul http://e-licitatie.ro/    

 prin fax: 021.3103480;  

 prin email: sng@grefieri.ro 

 V.5) Moneda în care se transmite oferta de preț: RON 

 V.6) Data și ora limită de depunere a ofertelor 07.03.2019.– ora: 24.00 

 V.7) Data limită până la care operatorii economici pot formula solicitare de clarificări:     

01.03.2019. 

 V.8) Perioada minimă pe parcursul careia ofertantul trebuie să își mențină oferta:: 30 zile. (de la 

termenul limită de primire a ofertelor)  
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 V.9) În măsura în care operatorii economici înțeleg să subcontracteze parte/părți din contract, 

aceștia au obligația să precizeze în ofertă partea/părțile din contract pe care urmează să le 

subcontracteze și datele de identificare ale subcontractanților propuși. 

 

VI. INFORMAȚII SUPLIMENTARE – se pot obține la adresele de e-mail sng@grefieri.ro, 

achizitii@grefieri.ro și la telefon 021.4076271.  

           

 

Întocmit,  

Semnătura     

Data  

 

 

 

AVIZAT:                                                                                        

DIRECTOR DEFA                                                      

Semnătura                                                                 

Data                                                                          

 

 

 

AVIZAT:                                                                                       

ASISTENT MANAGER PROIECT                          

Semnătura 

Data  

 

 

 

MANAGER PROIECT 

Semnătura 

Data 

 

mailto:sng@grefieri.ro
mailto:achizitii@grefieri.ro

