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ANUNȚ 
 

privind achiziția Serviciilor educaționale preșcolare în Cluj-Napoca 

în cadrul proiectului „Sprijin pentru creșterea rezilienței și a autonomiei refugiaților ucrainieni”  

nr. proiect 942416 

 

1. Introducere 

Pentru implementarea proiectului „Sprijin pentru creșterea rezilienței și a autonomiei refugiaților 

ucrainieni” nr proiect 942416, Fundația OPENFIELDS - în calitate de PARTENER de implementare –

lansează procedura de achiziție a serviciilor descrise mai jos: 

 

Proiectul este implementat de către Fundația HEKS/EPER România în parteneriat cu Fundația 

OPENFIELDS și FONSS (Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale) și 

Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina. 

 

Prezentul anunț conține cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să 

elaboreze oferta în funcție de necesitățile achizitorului. 

 

2. Datele de identificare ale achizitorului 

Denumire oficială: FUNDAȚIA OPENFIELDS 

Adresă: Str. Mihai Românu, nr. 19 

Localitate: Cluj-Napoca, România 

Cont bancar: RO25INGB5006999912295850 - ING Bank 

E-mail: office@openfields.ro 

Coordonator proiect: Spînu Ovidiu Gabriel 

Persoană de contact: Spînu Ovidiu Gabriel, tel.: 0722 246 224 

 

3. Sursa de finanțare 

Contractul este finanțat de “Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite” (UNHCR), conform 

nr. proiect 942416. 

 

4. Procedura aplicată  

Serviciile pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin selecție de 

oferte. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de prestări servicii. 

 

5. Obiectul  

Obiectul achiziției îl reprezintă prestarea Serviciilor educaționale preșcolare -tip gradiniță- în                

Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Cod CPV 80110000-8 Servicii de învățământ preșcolar. 
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6. Descrierea și specificațiile tehnice ale serviciilor: 

Nr.crt. 
Denumire 

servicii 

Nr. grupe 

copii 

Nr. copii 

/ grupă 
Categorie Descriere (specificații tehnice minime) 

1 

Servicii 

educaționale 

preșcolare în 

Cluj-Napoca, 

jud. Cluj 

2 20 

80110000-8 

Servicii de 

învățământ 

preșcolar 

Pachet educațional pentru preșcolarii refugiați 

din Ucraina, cu program prelungit, cu masă 

inclusă – similară cu masa și celelalte servicii 

oferite grupelor de copii existente.  

- crearea unei grupe distincte, separat de 

grupele existente, cu educator vorbitor de 

limba ucraineană sau educator vorbitor de 

limba română și translator română – 

ucraineană, timp de 4 luni, în intervalul 

15.09.2022 – 23.12.2022; limba engleză 

constituie un avantaj în cazul educatorilor; 

- grupa de vârstă: copii cu vârsta cuprinsă 

între 3 și 5 ani; selecția copiilor va fi realizată de 

către achizitor pe baza criteriilor proiectului și 

se va agrea împreună cu ofertantul câștigător 

înainte de începerea prestării serviciilor; 

- prestatorul va trimite achizitorului o listă de 

prezență în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, 

din intervalul 15.09.2022 – 23.12.2022; 

- cele două grupe vor fi organizate în locații din 

circumscripții școlare distincte. 
 

7. Graficul de prestare servicii: 

Serviciile descrise la pct. 6 vor fi prestate după încheierea contractului de prestări servicii, iar toate 

informațiile necesare vor fi comunicate între achizior și prestator prin intermediul poștei electronice. 
 

8. Valoarea estimată aferentă bugetului contractului: 

Valoarea estimată aferentă bugetului contractului pentru serviciile care fac obiectul prezentei achiziții 

pentru o grupă a 20 copii, este de 117.760,00 lei (cu toate taxele incluse, inclusiv TVA). Prețurile 

ofertei vor fi ferme pe toată perioada de derulare a contractului. 
 

9. Recepția serviciilor și modalitățile de plată: 

Plata facturilor se va efectua prin ordin de plată, în maxim 5 zile de la data emiterii fiecărei facturi în 

parte. Acestea vor fi emise în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice din intervalul 15.09.2022 – 

23.12.2022, după transmiterea de către prestator și aprobarea de către achizitor a listelor de prezență cu 

preșcolarii participanți, respectându-se prețurile din contract. In contract suma totala contractată va fi 

împărțită proporțional la numărul de zile lucrătoare din perioada 15 septembrie – 23 decembrie 2022. 
 

10. Documentele de calificare: 

Îndeplinirea cerințelor de mai jos, completarea și prezentarea formularelor solicitate și a documentelor 

justificative, sunt obligatorii, în vederea calificării ofertantului.  

Cerințe: 

a) ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, 

să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii 

precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul 

contractului. 

 



Proiectul „Sprijin pentru creșterea rezilienței și a autonomiei refugiaților ucrainieni”,  

finanțat de “Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite” (UNHCR) 

 

3 

b) documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței sunt: 

- certificatul constatator de informare (emis de ONRC cu cel mult 45 zile înainte de data 

transmiterii ofertei; sau orice alte documente care dovedesc funcționarea legală în cazul 

grădinițelor înființate de asociații, fundații sau culte religioase); 

- dovada acreditării serviciilor oferite sau cel puțin autorizația provizorie de funcționare; 

- alte autorizații (DSP, ISU, DSV, etc.);  

- dovadă certificare limbă pentru educatorii / translatorii vorbitori de limba ucraineană (în lipsa 

certificărilor, ofertantul este de acord cu organizarea unei probe de limbă de către achizitor, 

înainte de atribuirea contractelor). 
 

11. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: 

Criteriile de atribuire sunt: prețul cel mai mic, locația grădiniței, baza materială, materialele educative, 

acreditările și calificarea personalului, igiena/curățenia, activitățile extracuriculare (teren de joacă, sport, 

înot). Comisia de evaluare va analiza mai întâi oferta cu cel mai mic preţ ofertat, iar în cazul în care 

aceasta corespunde necesitatilor autorității contractante, atribuirea se face fără analiza celorlalte oferte 

depuse.  

Dacă oferta cu prețul cel mai scazut nu îndeplinește cerințele autoritătii contractante, aceasta va fi 

declarată „oferta necaștigătoare”, comisia de evaluare procedând la analizarea ofertei care are prețul 

imediat următor (în ordine crescătoare a prețurilor). 
 

12. Modul de prezentare al ofertei: 

Oferta depusă trebuie să cuprindă toate serviciile solicitate de către achizitor. Ofertantul poate 

depune ofertă pentru una sau două grupe / locații. 

Oferta va conține:  

• documentele de calificare solicitate la pct. 10;  

• propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte 

în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens, operatorul 

economic va prezenta o descriere a serviciilor ofertate împreună cu graficul de prestare; 

• propunerea financiară: ofertantul va prezenta în propunerea financiară formularul de ofertă 

din Anexa 1; prețul ofertei va include toate costurile necesare prestării serviciilor și va fi exprimat 

în lei, cu toate taxele incluse și va fi ferm pe toată perioada de derulare a contractului. 

Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 9 septembrie 2022. Toate documentele întocmite de 

către ofertant cu scopul participării la prezenta procedură de achiziție, vor fi elaborate în limba română. 

Modelul de contract va fi trimis de către achizitor furnizorului imediat după comunicarea privind 

rezultatul selecției. Toate documentele ofertei vor fi semnate și numerotate pe fiecare pagină. Oferta 

va fi transmisă prin e-mail la adresa office@openfields.ro. Perioada minimă pe parcursul căreia 

ofertantul trebuie să își mențină oferta (de la termenul limită de depunere a ofertelor) este 30 de zile. 
 

13. Solicitare de clarificări 

Solicitările de clarificări vor fi adresate de către operatorii economici pe e-mail, la adresa 

office@openfields.ro, cu maxim 2 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la 

solicitările de clarificări vor fi transmise operatorilor economici, de către Fundația OPENFIELDS, prin      

e-mail, la adresa indicată în solicitarea de clarificare, în maxim 2 zile lucrătoare de la data primirii 

solicitării de clarificări. 

Anexe: 

Anexa 1: Formularul de ofertă | Anexa 1.1 Centralizatorul de prețuri | Anexa 2: Graficul de prestare servicii 

 

Întocmit, 

 

Spînu Ovidiu Gabriel 

Coordonator proiect 
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