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CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE TIPĂRIRE Şl DE LIVRARE
VOUCHERE DE VACANŢĂ
în temeiul prevederilor art.7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile coroborate cu
dispoziţiile art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Muzeul Banatului Montan, cu sediul în Reşiţa,
str. republicii, nr. 10, judeţul Caraş-Severin. telefon 0355401219, fax: 0355401220, în calitate
de autoritate contractantă, doreşte să achiziţioneze SERVICII DE TIPĂRIRE Şl DE LIVRARE
VOUCHERE DE VACANŢĂ conform cerinţelor prezentului caiet de sarcini:
1.

Obiectul achiziţiei

Obiectul Caietului de Sarcini îl reprezintă achiziţionarea serviciilor de tipărire a
voucherelor de vacanţă pe suport de hârtie ţi de livrare a acestora pentru personalul
Muzeului Banatului Montan situat în Jud. Caraş-Severin. loc. Reşiţa, str. Republicii nr.10.
Codul CPV: 79823000-9 - Servicii de tipărire şi de livrare (rev 2)
Cerinţele caietului de sarcini reprezintă condiţii minime obligatorii pe baza cărora
operatori economici specializaţi prezintă oferte tehnico-economice ce vor conduce la
atribuirea Contractului de prestări servicii de tipărire şi de livrare vouchere de vacanţă
pentru personalul Muzeului Banatului Montan Reşiţa
Furnizorul se obligă să furnizeze servicii de tipărire şi de livrare vouchere de vacanţă
în conformitate cu cantităţile şi caracteristicile prevăzute în caietul de sarcini.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. în acest sens orice ofertă
prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare dar
numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.
2. Scopul achiziţiei
Scopul achiziţionării acestor servicii este de a asigura tipărirea şi livrarea vocherelor
de vacanţă pe suport de hârtie pentru personalul Muzeului Banatului Montan Reşiţa
3. Durata contractului
Contractul de prestări servicii de tipărire şi livrare vouchere de vacanţă se va
desfăşura în perioada cuprinsă de la momentul semnării acestuia până la încetarea oricăror
obligaţii contractuale
4. Procedura de achiziţie si criteriul de selecţie a ofertei câştigătoare
Având în vedere că valoarea estimată a contractului de prestări de servicii este sub
pragul prevăzut de dispoziţiile art.7 alin (1) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice,
achiziţia de servicii de tipărire şi livrare vouchere de vacanţă se va face direct din catalogul

SEAP, alegându-se operatorul economic care acceptă prevederile caietului de sarcini şi are
cel mai mare număr de unităţi afiliate.
Factorii /criteriile de evaluare a ofertelor:
Oferta cu numărul cel mai mare de unităţi afiliate şi care acceptă prevederile caietului de
sarcini va fi declarată câştigătoare
5. Descrierea serviciilor solicitate
Obiectul principal al achiziţiei este achiziţionarea de servicii de tipărire şi de livrare
vouchere de vacanţă pe suport de hârtie pentru angajaţii Muzeului Banatului Montan Reşiţa.
Numărul angajaţilor pentru care se va tipări şi livra voucherele de vacanţă pe
suport de hârtie este de 21, valoarea nominală fiind de 50 lei.
Pentru fiecare angajat se va tipări un carnet de vouchere cu 29 de file având
valoare nominală de 50 lei fără TVA/bucata, astfel: 21 salariaţi x 29 vouchere/salariat =
609 bucăţi;
5.1. Obligaţiile unităţii emitente:
a) Să tipărească şi să livreze, în condiţiile legii şi ale contractului care se va încheia,
numărul de vouchere de vacanţă solicitat prin comenzi.
b) Fiecare voucher de vacanţă pe suport de hârtie este valabil numai dacă are înscris
numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi cuprinde, cel puţin
următoarele elemente (potrivit prevederilor art.2 din Ordonanţa de urgenţă
nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările
ulterioare):
• emitentul şi datele sale de identificare;
• valoarea nominală a voucherului de vacanţă;
• angajatorul şi datele sale de identificare;
• numele, prenumele şi codul numeric personal ale angajatului care este în
drept să utilizeze voucherul de vacanţă;
• spaţiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat şi aplicării ştampilei
unităţii afiliate;
• interdicţia unităţii afiliate de a plăti diferenţa în bani dintre valoarea
voucherului de vacanţă şi valoarea pachetului de servicii către utilizatorii
voucherelor de vacanţă;
• perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanţă;
• interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile
afiliate, definite potrivit art. 4 alin (1) din OUG nr.8/2019
• elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României.
c)

Prestatorul să transmită angajatorului lista completă a unităţilor afiliate,
corespunzătoare reţelei utilizate, la care salariaţii pot folosi vouchere de vacanţă, atât
pe suport de hârtie cât şi în format electronic;
d)
Prestatorul să asigure securitatea livrării voucherelor de vacanţă la angajator, să
păstreze în condiţii de siguranţă datele primite de la angajator şi sa nu le utilizeze în
alte scopuri decât cel pentru care au fost primite, să asigure accesul salariaţilor
Muzeului Banatului Montan la o linie telefonică prin intermediul căreia vor avea la
dispoziţie asistenţă permanentă pentru eventuale întrebări;
e)
Prestatorul va asigura transportul gratuit al voucherelor şi livrarea lor la sediu
printr-o firmă specializată de transport valori şi va garanta asigurarea voucherelor pe
durata transportului până la destinaţie;
f)
Prestatorul va deţine o reţea de unităţi turisticeţ hoteluri, moteluri, pensiuni,

agenţii de turism etc) foarte bine reprezentate la nivel local si national pentru servicii
de cazare, masă şi agrement;
g)
Prestatorul va agreea returnarea voucherelor neutilizate în perioada de
valabilitate a acestora:
5.1.1.
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:
a) Ofertantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii privind capacitatea de
exercitare a activităţii profesionale, astfel:
-este înfiinţat şi funcţionează legal;
-are autorizaţiile şi certificatele necesare pentru prestarea serviciilor ofertate.
b) Pentru dovedirea condiţiilor de la pct.5.1. ofertantul trebuie să prezinte următoarele
documente:
Certificat de înregistrare la oficiul Registrului comerţului - copie conform cu
originalul;
Autorizaţia de funcţionare pentru anul în curs, emisă de Comisia de
autorizare a unităţilor emitente de vouchere de vacanţă din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice.

5.1.2. Capacitatea tehnică si/sau profesională
Ofertantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii în ceea ce priveşte
capacitatea tehnică şi/sau profesională:
a.
Să aibă o reţea de societăţi afiliate - care vând, în condiţiile legii,
produse/servicii ce pot fi achitate cu vouchere de vacanţă, în zonele turistice
reprezentative;
b.
Să aibă contracte încheiate cu persoane juridice (instituţii publice şi agenţi
economici) care acordă salariaţilor proprii vouchere de vacanţă.
Pentru dovedirea condiţiilor de mai sus ofertantul trebuie să prezinte următoarele
documente, în original:
a) lista completă a untăţilor afiliate (agenţii de turism, unităţi de cazare, pe judeţe
şi localităţi care acceptă ca mod de plată vouchere de vacanţă emise de
societatea ofertantă, cu menţionarea următoarelor date: denumirea unităţii
afiliate, nr. şi data contractului);
b) lista completă a contractelor încheiate cu instituţiile publice şi agenţii
economici, care acordă salariaţilor proprii vouchere de vacanţă;
c) mostre de vouchere de vacanţă care să cuprindă elementele obligatorii şi să
îndeplinescă condiţiile tehnice, de securitate şi de calitate, minimale
prevăzute de lege.
d) Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice pe care le îndeplinesc
vuocherele de vacanţă, tipărite de ofertant, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
6.

Cerinţe specifice
contractului

obligatorii

solicitate

de

achizitor

pentru

încheierea

a. Prestatorul prezintă în copie Certificatul de înregistrare la ORC: Cod Unic de
Identificare (CUI) şi cod CAEN corespunzător prestării serviciilor emitere/tipărire şi
distribuţie vouchere de vacanţă;
b. Prestatorul să fie o firmă autorizată de către Ministerul Finanţelor pentru emiterea şi

gestionarea voucherelor de vacanţă ( va prezenta în copie autorizaţia deţinută şi
valabilă);
c. Declaraţia pe propria răspundere privind numărul de unităţi afiliate, declaraţia se va
da sub sancţiunea falsului în declaraţii prevăzută la art. 326 în codul penal;
d. Dovada înregistrării la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal, care să ateste că, ofertantul este autorizat să prelucreze datele cu
caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale - Legea nr.677/2001, cu
modificările şi completările ulterioare;
e. Prestatorul prezintă Certificat de Atestare Fiscală eliberat de Agenţia de Administrare
Fiscală teritoriala din care rezultă că nu înregistrează datorii la bugetul statului sau
înregistrează datorii la bugetul statului mai mici de 4.000 lei ori înregistrează datorii la
bugetul statului mai mari de 4.000 lei şi mai mici de 5% din totalul impozitelor, taxelor
şi contribuţiilor datorate la cea mai recentă dată scadentă a acestora (cu respectarea
art 166 alin (2) din Legea 98/2016);
f. Prestatorul trebuie să facă dovada existenţei unei experienţe similare în prestarea
serviciilor prin derularea a cel puţin unui contract de mărimea şi specificul precizărilor
din Caietul de sarcini în ultimii 3 ani (prezentarea formularului de achiziţii „Declaraţie
privind lista principalelor livrări de produse/prestări de servicii similare în ultimii 3 ani'
g.

);

Prestatorul trebuie să facă dovada existenţei unui cont de Trezorerie pentru societăţi
comerciale, respectiv unui cont bancar pentru persoane fizice autorizate;
h. Prestatorul prezintă următoarele formulare de achiziţie: formular de ofertă, informaţii
generale. Declaraţie privind neîncadrarea în dispoziţiile art.59 şi 60 din Legea
98/2016 privind achiziţiile publice. Declaraţie privind neîncadrarea în dispoziţiile art.
164 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. Declaraţie privind neîncadrarea în
dispoziţiile art. 165 şi 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, declaraţie
privind lista principalelor livrări de produse/prestări de servicii similare în ultimii 3 ani;
Ofertantul va cuprinde tariful fără TVA aferent serviciului de tipărire şi de livrare a
voucherelor de vacanţă prin contract.
7. Alte menţiuni
Operatorii economici interesaţi vor transmite oferta de preţ în format electronic la
adresa de e-mail office@muzeulbanatuluimontan.ro sau la nr de fax: 0355401220 până la
data de 16.05.5019 şi o vor publica în catalogul electronic SEAP pe codul CPV- 50313200-4
(rev 2) sub denumirea "Servicii de tipărire si de livrare vouchere de vacantă pentru
Muzeul Banatului Montan Caras-Severin".
Ofertantul are obligaţia de a prezenta documentele si formularele solicitate la punctul
6 al Caietului de Sarcini in vederea încheierii contractului. Formularele de achiziţii se pot
descărca de pe site-ul instituţiei, secţiunea Achiziţii publice
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