Nr. 2170/03.12.2012

ANUNT-INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Federatia Romana de Rugby,cod fiscal:RO4204062,cu sediul in Bucuresti,str.Marasti nr. 1820,sector 1,cod postal 011468,telefon 031/1000500,fax:031/1000400, intenţionează să achiziţioneze
pentru perioada ianuarie-martie 2013, prin procedura proprie conform art 16 din O.U.G.-servicii
incluse in anexa 2 B,o selectie interna de oferte,pentru atribuirea achizitiei publice : “Servicii de cazare
la hotel si servicii de restaurant si de servire a mesei pentru componentii loturilor de rugby ale Federatiei
Romane de Rugby si pentru angajatii acesteia”

cod CPV: 55000000-0 - Servicii hoteliere,de restaurant si de vanzare cu amanuntul
Astfel, pe această cale invităm toţi operatorii economici ce corespund cerinţelor solicitate prin
Documentatia de atribuire, interesaţi de depunerea unei oferte în acest sens, să participe la selectia
interna de oferte (procedura de atribuire) a acestui contract de achiziţie publică. Documentaţia de
atribuire (fisa de date a achizitiei publice, caietul de sarcini, modelul formularelor şi clauze contractuale
obligatorii) poate fi descărcată de pe pagina web: www.frr.ro
Adresa la care se transmit ofertele : la sediul-Federatia Romana de Rugby , Bd. Marasti, nr.
18-20, sector 1, Bucuresti, la Secretariat
Program: luni – vineri:intre orele 09.00-17.00 ;
Data limită pentru depunerea ofertei : 14.12.2012,ora limita 10.00.
Data ora şi locul deschiderii ofertelor :14.12.2012,ora 11.00, la sediul autoritatii contractante
respectiv Federatia Romana de Rugby, situata in Bd. Marasti nr. 18-20, sector 1, Bucuresti
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:prin punerea la dispozitia oricarui operator
economic interesat pe site-ul autoritatii contractante.
Adresa de deschidere a ofertelor:Federatia Romana de Rugby, in Bd. Marasti nr. 18-20,
sector 1, Bucuresti
Modalitatea de atribuire:contracte de achizitie
Tipul contractelor : servicii
Impartirea in loturi : nu
Descrierea succinta a contractului sau achizitiei/achizitiilor:
Obiectul contractului il constituie achizitia de “Servicii de cazare la hotel si servicii de restaurant si de
servire a mesei ” prestate in orasele: Calvisano (Italia), Bath (Marea Britanie), Faro (Portugalia), Bilbao,
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Gijon, Getxo (Spania), Bruxelles (Belgia), Bucuresti-Ilfov (Romania) conform Caietului de Sarcini
care face parte integranta din prezenta documentatie de atribuire.
Cerintele/criteriile de calificare si/sau selectie sunt urmatoarele:
a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului
-

declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din O.U.G. nr.34/2006-se
va completa formularul nr.3 din Sectiunea III –modele de formulare;

-

declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din O.U.G. nr.34/2006-se
va completa formularul nr.4 din Sectiunea III –modele de formulare;

prezentarea Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.691 din O.U.G.nr.34/2006
cu modificarile si completarile ulterioare-se va completa formularul nr.6 din Sectiunea III –modele de
formulare.
b) Capacitatea economică şi financiară
- sa prezinte fisa de informatii generale
c) Capacitatea tehnică si/sau profesională
Declaratie privind lista principalelor prestari din ultimii 3 ani,continand valori,termene,beneficiari,indiferent
daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Cerinta este indeplinita daca ofertantul
prezinta contracte in valoare de minimum 500.000 lei

Valoarea estimata a contractului (fara TVA)
După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 87096.34 euro (1 euro = 4.4778 lei)
Moneda in care se transmite oferta de pret:EURO
Tip de finantare:Bugetul statului
Limba in care se redacteaza oferta:limba romana
Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la
termenul limita de primire a ofertelor.
Criterii de calificare: Conform documentatiei de atribuire
MODALITATI DE PREZENTARE A OFERTEI
Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară vor fi introduse în 3
plicuri distincte, care vor fi sigilate şi inscripţionate corespunzător, în funcţie de conţinut. Cele trei
plicuri se vor introduce într-un plic exterior netransparent, care va fi închis corespunzător şi sigilat ; plicul
exterior va fi marcat cu adresa autorităţii contractante (FEDERATIA ROMANA DE RUGBY -
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Bucureşti, Bd. Marasti, nr. 18-20 , sector 1) si cu inscripţia : ”A NU SE DESCHIDE PANA LA DATA
DE : 14.12.2012, ORA 11:00.”
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 financiară : se va completa corespunzător Formularul de oferta.Propunerea
financiara exprimată în Formularul de oferta va fi valoarea totală a ofertei cuprinzând serviciile
hoteliere si de restaurant ; valoarea TVA va fi evidentiata separat.
Oferta se calculează pentru intreaga cantitate de Servicii de cazare la hotel si servicii de restaurant si de
servire a mesei prestate in Calvisano (Italia) - perioada 11-13.01.2013, Bath (Marea Britanie) - perioada
18-20.01.2013, Londra (Marea Britanie) - 28-28.01.2013, Faro (Portugalia) - 26.01.2013 - 03.02.2013,
Bilbao, Gijon, Gexto (Spania) - 17-24.02.2013, Bruxelles (Belgia) - 07-10.03.2013, Bucuresti - Ilfov - 2526.01.2013, 04 - 11.02.2013, 08 -10.02.2013, 17 - 18.02.2013, 24 - 25.02.2013, 02 - 07.03.2013, 10 17.03.20013, prin determinarea valorii serviciilor prestate, care includ: servicii de cazare la hotel si
servicii de restaurant si de servire a mesei precum şi orice alte taxe sau costuri suplimentare de orice
natura in legatura cu obiectul contractului, toate costurile fiind incluse în preţul ofertat.
Preţul va fi exprimat în EURO şi nu va putea fi majorat pe întreaga perioadă de derulare a contractului.
Criteriu de atribuire :
Pretul cel mai scazut
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale,autoritatea contractanta va
solicita reofertarea in plic inchis,in vederea departajarii ofertelor.
Alte informaţii
Autoritatea contractantă va efectua plăţile pentru serviciile achiziţionate, prin virament bancar ,
esalonat, astfel 10% le 30 zile, 10% la 60 zile, 80% la 90 zile.
La şedinţa de deschidere pot participa reprezentanţi împuterniciţi ai ofertanţilor; aceştia se vor
legitima cu CI şi vor prezenta împuternicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii.
Contractul va fi încheiat cu operatorul economic a cărei oferta s-a clasat pe locul I şi a carui
oferta fost desemnată câştigătoare de către comisia de evaluare.
Organismul competent pentru caile de atac:Curtea de Apel Bucuresti
Adresa:str.Splaiul Independentei nr.5,sector 4,Bucuresti
Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul Federatiei Romane de Rugby, Biroul de Achizitii
Publice,telefon :0311000500.
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