
 
 

 
 
 

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA 
TICHETE SOCIALE 

 
Beneficiar  Achizitor: AIDROM – ASOCIATIA ECUMENICA A BISERICILOR DIN ROMANIA 
Titlul proiectului: HeLP - One for Everyone 
 

 
 

Fisa de date 
 
1.INFORMAŢII GENERALE 
1.1. Achizitor: 
Denumire: AIDROM – ASOCIATIA ECUMENICA A BISERICILOR DIN ROMANIA 
Adresă: Str. ILARIE CHENDI nr. 14, SECTOR 2, cod poştal: 021504, Localitate: 
BUCURESTI,Ţara: ROMANIA 
Persoană de contact: Iancu Magdalena 
Telefon: 0748093947 
E-mail: achizitii@aidrom.ro 
Adresă de internet: http://www.aidrom.ro 
 
1.2. a)Termen limită de depunere a ofertelor(data şi ora): 14.06.2022, ora 10.00 
b) Adresa unde se primesc ofertele: achizitii@aidrom.ro 
Orice ofertă primită după termenul limită de depunerea ofertelor stabilită în documentaţia 
pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor. 
 
 
2.OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 
 
2.1. Denumirea contractului de achiziţie: Prezenta cerere de oferta vizeaza ACHIZITIA de 
TICHETE SOCIALE. 
 
2.2. Descrierea produselor / serviciilor / lucrarilor ce vor fi achiziţionate1: ACHIZITIE 
TICHETE SOCIALE inscriptionate cu datele proiectului: titlul proiectului si siglele 
finantatorului si beneficiarului contractului de finantare. 
 
 - Tichetele sociale vor fi utilizate de catre beneficiarii proiectului: “HeLP - One for Everyone, 
pentru achizitia de produse alimentare, de igiena, medicamente, produse de imbracaminte si 
incaltaminte, etc  
 
2.3 Locuri de livrare: 
 
Bucuresti: 

AIDRom – Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania 

Adresa: Bucuresti, Strada Ilarie Chendi nr. 14, sector 2, Bucuresti 

Persoana contact: Iancu Magdalena - 0748093947. 

2. Somcuta Mare - jud. Maramures:  

 
 



 
 

Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil – MARAMURES 

Adresa: Str. Cetatii nr.1A, Somcuta Mare, judetul MARAMURES   

Persoana contact: Ionela Grigor: 0726.317.440           

  3. Radauti, jud Suceava: 

Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil – Radauti 

Adresa: Str. Perilor nr.2, Radauti, judetul SUCEAVA 

Persoana contact: Pr. Ilie Sfarnaciuc, tel: 0741.973.181. 

Tichetele sociale vor fi livrate la solicitarea achizitorului in termen de maximum 48 ore de la 
comanda ferma. 
 
 
2.4 Durata contractului de achizitie pana la data de 31.07.2022 
 
3. CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 
 
Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate/cost 
 
Factori de evaluare - punctaj maxim – 100 puncte, din care 
 

1. Propunerea financiara: 30 puncte 
Evaluare propunere financiara  
Algoritm de calcul: Punctaj financiar= (pret minim*30/pret ofertat) 
In care:  

- pret minim este pretul cel mai scazut din ofertele considerate admisibile si conform 
din punct de vedere tehnic 

- pretul ofertat este pretul oferei evaluate 
 

2. Reteaua de unitati afiliate: 50 puncte 
Evaluare retea unitati afiliate  
Algoritm de calcul: Punctaj retea= (numar maxim de unitati afiliate autorizate*50/ 
numar maxim de unitati afiliate ofertat) 
In care:  

- numar maxim de unitati afiliate autorizate este numarul de unitati afiliate autorizate 
din reteaua cu numarul cel mai mare de unitati afiliate autorizate din ofertele 
considerate admisibile si conforme din punct de vedere tehnic  

- numarul de unitati afiliate autorizate ofertat este numarul de unitati afiliate autorizate 
al ofertei autorizate 
 

3. Durata de imprimare si livrare: 20 puncte 
Evaluare durata de imprimare si livrare 
Algoritm de calcul: Punctaj durata de imprimare si livrare  
Punctaj maxim durata de imprimare si livrare 48 ore – 20 puncte 
Punctaj durata de imprimare si livrare = (numar minim de ore corespunzatoare 
duratei de imprimare si livrare*20/ numarul de ore corespunzatoare duratei de 
imprimare si livrare ofertat) 
 
Unitati afiliate autorizate sunt unitati afiliate autorizate ale ofertei autorizate 

 
 



 
 

 
 
4.PREZENTAREA OFERTEI 
 
4.1.Limba de redactare a ofertei :Limba română 
4.2.Moneda în care este exprimat preţul contractului: Lei 
4.3.Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 de zile inclusiv. Orice oferta  valabila 
pentru o perioada mai mica decat aceasta va fi respinsa 

CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE 

Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului Comertului sau 
echivalent din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate /administratori 
copie conform cu originalul. 

Pentru persoane fizice / juridice straine - Documente edificatoare care să dovedească o 
formă de înregistrare  că  persoana juridică / fizică şi,după caz, de  atestare ori apartenenţa 
din punct de vedere profesional , în conformitate cu prevederile legale din ţară în care 
ofertantul este stabilit  (original şi copie în limba română) 

4.4.Modul de prezentarea ofertei (tehnic şi financiar) 

Propunerea tehnica consta în: 

1. O descriere detaliata a serviciilor oferite în conformitate cu Caietul de Sarcini. Va fi 
elaborata astfel încât sa rezulte ca sunt îndeplinite în totalitate cerintele Caietului de 
sarcini.  

Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor / 
obligatiilor prevazute în Caietul de sarcini  

 

Propunerea financiara va contine: 

1. Formularul nr.3a (Formularul de Oferta). 

2. Centralizator de preturi (defalcarea pe preturi unitare).- formularul nr.3b. 

Platile se vor face în lei conform prevederilor legale în vigoare. Nici o plata nu va fi 
facuta pentru articolele pentru care nu s-a pus pret unitar. Aceste articole vor fi 
acoperite de valoarea totala a ofertei financiare, livrarea acestora fiind obligatorie. 
 
 
A. Conditii generale 

Oferta si documentele care însotesc oferta se vor trimite pe mail la adresa 
achizitii@aidrom.ro 

Data limita pentru depunerea ofertei: 14.06.2022, ora 10.00 

 

Ofertele trebuie depuse pâna la termenul limita specificat în anuntul achizitiei. 

 

Oferta va trebui sa contina: 

1. informatii generale -  documentele de calificare si selectie  



 
 

2. propunerea tehnica  

3. propunerea financiara 

 
Caiet de sarcini: 

 

1.Obiectul achizitiei 

Obiectul contractului in constituie furnizarea de catre operatorul economic de servicii de 
emitere tichete sociale, in conformitate cu solicitarile AIDRom. 

Serviciile de emitere a tichetelor sociale cuprind editare, tiparire si livrare a acestora catre 
sediile achizitorului. 

Tichetele sociale ce urmeraza a fi emise sunt prevazute pentru achizitionarea de produse 
alimentare, de igiena, medicamente, produse de imbracaminte si incaltaminte, etc, pentru 
beneficiarii proiectului “HeLP - One for Everyone”  

2. Perioada de derulare a contractului este pana la data de 31.07.2022 

3. Descrierea serviciilor 

3.1 Caracteristici tehnice 

3.1.1 Valoarea unui tichet social este de 100 lei 

3.1.2 Ofertantul realizeaza si imprima tichetele sociale utilizand un support tehnic special 
(hartie speciala) cu particularitati distincte care sa nu permita falsificarea tichetelor (cel putin 
hartie fluorescenta care isi schimba cularea in cazul in care tichetul este fotocopiat, microlinii 
care nu se disting la fotocopiere, banda cu reflex variabile si codul de vare al unitatii 
emitente) 

3.1.3 Asigura personalizarea tichetelor sociale si imprima pe tichetele sociale urmatoarele 
elemente obligatorii: 

a) seria numerica intr-o ordine crescatoare, corespunzatoare numarului de tichete sociale 
comandat in baza contractului de achizitionare a tichetelor sociale 

b) valoarea nominala a tichetului social, in cifre si in litere 

c) Interdictia de a fi folosite pentru achizitia de tigari/tutum si/sau bauturi alcoolice, precum si 
interdictia de valorificare a tichetelor prin transformarea in bani 

d) denumirea si sigla achizitorului si ale finantatorului proiectului 

3.1.4 Ofertantul trebuie sa aiba o retea de societati affiliate, care vand produse ce pot fi 
achizitionate cu tichete sociale, si care acopera necesarul proiectului si anume achizitia de 
produse alimentare, de igiena, medicamente, produse de imbracaminte si incaltaminte, etc 

3.1.5 Prestatorul pune la dispozitie, in format electronic, la solicitarea achizitorului, situatia 
privind modul in care beneficiarii au utilizat tichetele sociale. In oferta tehnica prestatorul va 
descrie modul in care va fi prezentat acest raport. 

3.1.6 Prestatorul garanteaza acoperirea eventualelor lipsuri cantitativesi/sau calitative 
aparute la receptie, in termen de maxim 48 de ore, fara costuri suplimentare. 



 
 

3.1.7 Prestatorul asigura modalitati de returnare a tichetelor sociale neutilizate, pe baza unui 
borderou de returnare bonuri neutilizate, precum si rambursarea contravalorii acestora 

3.1.8 Prestatorul asigura livrarea tichetelor sociale, conform comenzilor achizitorului la sediile 
communicate de acesta in cadrul comenzilor. 

Cele 3 sedii sunt urmatoarele: 

Bucuresti: 

AIDRom – Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania 

Adresa: Bucuresti, Strada Ilarie Chendi nr. 14, sector 2, Bucuresti 

Persoana contact: Iancu Magdalena - 0748093947. 

2. Somcuta Mare - jud. Maramures:  

Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil – MARAMURES 

Adresa: Str. Cetatii nr.1A, Somcuta Mare, judetul MARAMURES   

Persoana contact: Ionela Grigor: 0726.317.440           

  3. Radauti, jud Suceava: 

Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil – Radauti 

Adresa: Str. Perilor nr.2, Radauti, judetul SUCEAVA 

Persoana contact: Pr. Ilie Sfarnaciuc, tel: 0741.973.181. 

4. Pretul 

4.1 Pretul mentionat in oferta va fi exprimat in lei fara TVA, preturile unitare vor fi exprimate 
cu maxim 2 zecimale 

4.2 Pretul va contine toate cheltuielile ocazionate de prestarea serviciilor solicitate in 
prezentul caiet de sarcini 

4.3 Pretul va fi exprimat in lei si va cuprinde intreaga cantitate solicitata 

4.4 Pretul este fix pe toata perioada de derulare a contractului 

 

Expert achizitii 

Iancu Magdalena 


