
Anexa 6.2.1 – Invitație de participare (CO-B) 
 

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE) 
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – Categorie de grant 
BENEFICIAR: Universitatea POLITEHNICA din București 
TITLUL PROIECTULUI: Hai la facultate! Program de vară pentru elevi de liceu - StudUPB 

 
Bucuresti,  

05.07.2021 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
pentru achiziția de Servicii transport 

 
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni: 
 
1. Beneficiarul Universitatea Politehnica din București a primit un grant de la Ministerul 

Educației și Cercetării - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în 
cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul 
Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor 
pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să 
trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: 

 

Nr. crt. Denumirea produselor 
Cantitate 
/ Număr 

curse  

Distanță 
U.M. 

1 2 3 4 5 
1 Servicii de transport elevi 9 < 500 km Km 

2 Servicii transport deplasări firme min 10 – 
max 15 < 60 km Km 

 
2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile cerute mai sus. 
 
3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu 

termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la: 
Adresa: Universitatea Politehnica din Bucuresti, Spl. Independenţei, nr. 313, sector 6, 

Bucuresti 
Telefon/Fax: +40 21 402 92 05 / +40 21 402 93 72 
E-mail: luminita.verdi@upb.ro 
Persoană de contact: Luminita VERDI 

 
4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. 
 
5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 

3 este: 12.07.2021, ora 10:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi 
respinsă. 

 
6.  Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport, instalare/ 

montare şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie: 



Universitatea Politehnica din Bucuresti, Spl. Independenţei, nr. 313, sector 6, Bucuresti 
Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat. 

  
 
7. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 45 zile de la data 

limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus. 
 
8. Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de 

Înregistrare sau a Certificatului  Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din 
care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.  

 
9.  Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care 

îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va 
acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai 
mic preţ total evaluat, fără TVA. 

 
10. Vă rugăm să confirmaţi primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă 

urmează să depuneţi o ofertă sau nu. 
 

Responsabil achiziţii, 
Luminita VERDI 

  



Anexa    
 

Termeni şi Condiţii de Prestare*1 
Achiziția de Servicii de transport 

 
Proiect: Hai la facultate! Program de vară pentru elevi de liceu –  
StudUPB, finanțat prin Acordul de grant AG332/SGU din 2020 

Beneficiar: Universitatea Politehnica din București 
Ofertant: ____________________ 
 
1. Oferta de preț [a se completa de către Ofertant] 
 

Nr. crt. Denumirea produselor 
Cantitate 
/ Număr 

curse  

Distanță 
U.M. 

1 2 3 4 5 
1 Servicii de transport elevi 9 < 500 km Km 

2 Servicii transport deplasări firme min 10 – 
max 15 < 60 km Km 

 
2. Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării 

contractului. 
 
3. Grafic de livrare: Prestarea serviciilor se va efectua in perioada 16-30 iulie 2021 iar 

castigatorul va fi anuntat cu 1 zi inainte cu privire la traseul pe care il va executa. 
 
 
4. Plata facturii se va efectua în lei, 100% după prestarea serviciilor, pe baza facturii 
Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie. 

 
5. Garanţie: Nu e cazul 
 
6. Instrucţiuni de ambalare: Nu e cazul.  
 
 
7.  Specificaţii Tehnice: 
 

Nr. 
crt. 

A. Specificații tehnice solicitate  B. Specificatii tehnice ofertate  
(a se completa de către ofertant) 

1 Denumire servicii:  
Servicii transport 

 

 Detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar: 
 

 

                                                 
1 Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește 
furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate). 
 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează, semnat, Beneficiarului, 
dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar. 
 



Nr. 
crt. 

A. Specificații tehnice solicitate  B. Specificatii tehnice ofertate  
(a se completa de către ofertant) 

Achiziția de servicii de transport include două 
componente: 
- Servicii închiriere transport elevi; 
- Servicii transport deplasări firme. 
 
• Prestatorul va face dovada că deține 
licența de transport persoane și de asemenea, va 
face dovada că starea tehnică a mijloacelor de 
transport corespunde reglementărilor naționale de 
siguranță rutieră și de protecția mediului 
înconjurător. Totodată, prestatorul va face dovada 
că inspecția tehnică periodică (ITP) este valabilă 
și are certificat corespunzător prevederilor legale 
în vigoare. 
• Prestatorul are obligația de a pune la 
dispoziția achizitorului numai autovehicule ce au 
în dotare și în funcțiune dotări moderne cum ar fi, 
dar fără a se limita la: radio, cd player, dvd, 
tv/video, climatizare, microfon, scaune tip turist 
pentru pasageri, portbagaj interior pentru bagaje 
de mână, aspect interior și exterior îngrijit etc. 
Tipurile de autovehicule solicitate sunt 
următoarele: 
• Autocar de linie internațională pentru 
transportul a minim 30 persoane + șofer, cu 
norma de poluare minim Euro 3. 
            Prețul va cuprinde toate cheltuielile 
ofertantului legate de prestarea serviciilor de 
transport în conformitate cu cerințele menționate. 
Valoarea totală a ofertei financiare va avea în 
vedere întreaga cantitate de servicii. 
 

Pentru Servicii închiriere transport elevi: 
Curse de la liceu-UPB-liceu pe distanța < 500 
km dus-întors: 9 curse 
Pentru Servicii transport deplasări firme: 

Curse din UPB- locația firmelor-UPB pe distanța: 
min.10 curse - max. 15 curse 

 
Valabilitatea ofertei _____se va completa de ofertant_______zile de la termenul limită de 
depunere a ofertelor 
 
NUMELE OFERTANTULUI_____________________ 
Semnătură autorizată___________________________ 
Locul: 
Data: 
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