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CAIET DE SARCINI 

privind achiziţionarea serviciilor de tipărire a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie  
 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru prezentarea ofertei şi 

constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către Emitent, propunerea tehnică 

şi propunerea financiară. 

Caietul de sarcini conţine recomandari privind cerintele care trebuie respectate astfel încât 

Emitentul să elaboreze propunerea tehnică/financiară corespunzător cu asteptarile achizitorului.. 

Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale şi obligatorii. 

Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini sau prezintă caracteristici 

tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerinţele impuse în acesta, va fi 

respinsă ca fiind neconformă. 

Cu voucherele de vacanta, beneficiarii/salariatii achizitorului  pot achiziţiona pachete de 

servicii turistice complete respectiv servicii de cazare, alimentație publică, transport, tratament 

balnear, agrement din unităţile turistice afiliate de pe teritoriul României cu care Emitentul are 

semnate contracte. 

1. ACHIZITORUL 

 

Denumire: Colegiul Pedagocic “ Vasile Lupu “ Iasi 
Sediul: Iasi, Localitatea Iasi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr 46 Cod postal: 700 489 Romania 
CUI: 4701460 
Telefon/Fax: +40232 219 011 
E-mail: snvl_iasi@yahoo.com 
Pagina WEB: colegiulpedagogiciasi.ro 
 
2. LEGISLATIE APLICABILA 
 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/ 2009 privind acordarea voucherelor de 
vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 94/ 2014, cu modificările şi 

completările ulterioare'. 
 
Hotarare nr 215 din 4 martie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

acordarea tichetelor de vacanta, publicat in Mof nr 145 din 09 martie 2009 
 
Hotarare nr 940/2017 din 20.12.2017 pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 
215/2009, publicata in Mof nr 1026 din 27.12.2017. 

 
Ordin nr 3560 din 13.04.2018 – Ministrul Educatiei Nationale  pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta pentru unitatile/institutiile de invatamant de 
stat, Ministerul Educatiei Nationale si alte unitati din subordinea /coordonarea acestuia 

 
            Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Mof nr 390 din 23 mai 2016 
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HG 395/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr 98/2016 privind achizitiile 
publice. 

 
OUG 107/2017 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative cu impact  in domeniul achizitiilor publice. Mof nr 1022/22.12.2017 

 

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 

• Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie achiziţionarea serviciilor de tipărire a 

voucherelor de vacanţă pe suport hârtie şi livrarea acestora la sediul achizitorului. 

Nr. 

Crt. 

Denumirea achiziției 

directe 

Cod CPV Nr. MAXIM 

ESTIMAT de 

vouchere 

Valoare 

1, Servicii de tiparire si livrare 

VOUCHERE DE VACANTA 

79823000-9 83 bucati carnete 
vouchere pe 
support hartie cu 
cate 29 file a 50,00 
lei/fila  
(2407 vouchere ) 

50 lei/fila-

voucher  

 

Cantitatea/numarul de vouchere:  

 

Numărul maxim:  2407 vouchere, cu valoare nominală de 50 lei.  

Perioadă de valabilitate un an de la data emiterii. 

 

Prestarea serviciilor achiziționate se face prin unitățile afiliate emitentului voucherelor. Unitatile 

afiliate trebuie sa fie autorizate in conditiile legii. 

 

Voucherele trebuie sa contina urmatoarele: 

          -  Seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de vouchere solicitate 

de către achizitor, în baza comenzii acestuia; 

          - Emitentul şi datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la oficiul 

registrului comerţului şi codul unic de înregistrare;  

          - Valoarea nominală a voucherului;  

          - Achizitorul şi datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la oficiul 

registrului comerţului  şi codul fiscal; 

          - Numele, prenumele şi codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze 

voucherul; 

          - 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 şi valoarea 

pachetului de servicii către utilizatori; 
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          - Perioada de valabilitate a utilizării voucherului; 

          - Interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile afiliate; 

Emitenţii voucherelor au obligaţia de a asigura circulaţia acestora în condiţii de siguranţă. 

Tipărirea și livrarea voucherelor  se va face în baza contractului si ale reglementarilor legale in 

vigoare. 

 Comanda achizitorului va contine: numele și prenumele beneficiarilor cărora li se atribuie 

voucherele, codul numeric personal al fiecărui beneficiar, în cazul voucherelor de vacanță pe suport 

de hârtie, numărul voucherelor de vacanță acordat fiecărui beneficiar, valoarea nominală a 

voucherului de vacanță și valoarea nominală totală a voucherelor de vacanță acordate fiecărui 

beneficiar. 

 

Emitentul va prezenta in cadrul Propunerii Tehnice: 

a) Lista unităţilor afiliate - unităţi de cazare- hoteluri, cabane, pensiuni, moteluri etc. 

            Unitățile afiliate emitentului trebuie sa  dețina licență de turism sau certificat de clasificare, 

după caz, emise de Autoritatea Națională pentru Turism, și care sunt valabile la data încheierii 

contractului. 

            Receptia voucherelor 

            Voucherele de vacanţă vor fi recepţionate cantitativ/calitativ pe bază de notă de intrare 

recepţie, semnată de către reprezentantul împuternicit al Achizitorului; 

            Lipsurile cantitative constatate la recepţie se înlocuiesc de emitent în termen de 5 (cinci ) zile 

de la data la care i s-au comunicat; 

            În cazul în care voucherele sunt neconforme in raport cu  reglementările legale aplicabile 

achizitorul are dreptul să refuze întreaga tranşă de vouchere de vacanţă care i-a fost livrată. 

  Emitentul va emite factura în conformitate cu contractul. 

 

            Returnarea voucherelor : 

            Voucherele de vacanţă rămase neutilizate vor fi restituite Emitentului pe baza unui borderou 

de returnare denumit vouchere neutilizate. 

            Returnarea contravalorii voucherele de vacanţă neutilizate şi predate Emitentului se va 

efectua de către aceasta în termen de 30 (treizecii) zile  de la primire voucherelor  de catre aceasta. 
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            Cerinte contractuale:  

 
Achizitorul contracteaza serviciile privind emiterea tichetelor de vacanta cu unitatile 

emitente, in conditiile legislatiei in vigoare. 
            Contractul pentru achizitionarea voucherelor, incheiat intre achizitor si emitent, va cuprinde 
urmatoarele clauze: 
            - necesarul estimat de vouchere; 
            - pretul imprimarii si al livrarii acestora; 
 - conditiile privind responsabilitatile partilor si rezilierea contractului; 
 - alte clauze considerate necesare de catre parti. 
 

           Emitentul: 

 
           Emitentul este persoana juridica infiintata in baza legii 31/1990 privind societatile comerciale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care poate desfasura activitatea specifica de 
acordare a tichetelor de vacanta numai in baza autorizatiei de functionare acordata de Ministerul 
Finantelor Publice potrivit criteriilor aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice. 
          In vederea desfasurarii activitatii specializate Emitentul incheie direct contracte cu unitati 
affiliate. 
         Emitentul inscrie in factura, in vederea decontarii catre achizitor: 
         - numarul de ordine dintr-o serie continua care caracterizeaza cronologia emisiei 
de tichete de vacanta a emitentului; 
         - pretul unitar al imprimatului reprezentand tichetul de vacanta sau valoarea totala 
a imprimatelor; 
         - valoarea nominala a unui tichet de vacanta, imprimata pe acesta, din seria 
livrata; 
         - valoarea totala corespunzatoare numarului de tichete de vacanta livrat; 
         - numarul contului  deschis la Trezoreriea pe raza careia Emitentul are sediul social. 

 
Emitentul are obligatia: 
 

- sa deschida conturi de plati distincte la unitatile TREZORERIEI STATULUI in ale caror 
raza sunt inregistrati fiscal, pentru incasarea conturilor aferente voucherelor. 

- sa asigure securitatea livrarii voucherelor; 
- sa asigure elemente de Securitate. 
 
Criteriul de atribuire 
 
- Cel mai bun raport calitate - pret 
 
Factori de evaluare – punctaj maxim 100 puncte, din care: 
 
1. Propunerea financiara – 15 puncte 
2. Numarul de unitati affiliate in baza contractelor – 70 puncte; 
3. Timp de livrare vouchere de vacanta de la transmiterea comenzii – 15 puncte 
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Algoritmul de calcul 
 
Punctajul ofertei = Pf ( punctaj financiar ) + Pr ( punctaj retea unitati affiliate ) + Pt ( punctaj 
timp de livrare ) 
 
Pf – Punctaj financiar ( maxim 15 puncte ) 
Pentru pretul cel mai mic ala serviciului se va acorda punctajul maxim al subcriteriului, 
respective 15 puncte. 
Pentru celelalte oferte punctajul se va acorda invers proportional 
Punctaj financiar = (Pret minim/Pret ofertat ) x 15 puncte 
 
In care: 
Pretul minim – Pretul cel mai scazut din ofertele admisibile si conforme din punct de vedere 
tehnic 
Pretul ofertat – Pretul ofertei evaluate 
 
Pr – Punctaj retea unitati affiliate ( maxim 70 puncte ) 
Pentru oferta cu cel mai mare numar de unitati affiliate se va acorda punctajul maxim al 
subcriteriului, respective 70 puncte. 
Pentru celelalte oferte punctajul se va calcula astfel: 
Punctaj retea unitati affiliate = ( Numarul de unitati affiliate ofertant/Numarul maxim de unitati 
affiliate ) x 70 puncte 
 
In care: 
Numarul maxim de unitati afiliate = cel mai mare numar de unitati afiliate prezentat de 
ofertantii evaluate. 
Numarul de unitati affiliate ofertant = numarul de unitati affiliate prezentat de ofertantul 
evaluat. 
 
Pt – Punctaj timpul de livrare al voucherelor comandate ( maxim 15 puncte ) 
Timpul de livrare al voucherelor se va prezenta in zile si se va calcula de la data transmiterii 
comenzii de catre achizitor si pana ra livrarea/receptia voucherelor la sediul acesteia. 
 
Ofertele care vor prezenta un termen de livrare mai mic de o zi vor fi considerate cu termen de 
o zi. 
Pentru cel mai scurt termen de livrare alvoucherelor se va acorda punctajul maxim al 
subcriteriului, respective 15 puncte. 
Pentru celelalte oferte punctajul se va acorda invers proportional 
Punctaj timp de livrare al voucherelor comandate = ( Timpul minim / Timpul ofertat ) x 15 
puncte 
 
In care: 
Timpul minim: Timpul cel mai scurt de livrare ofertat de operatorii economici 
Timpul ofertat: Timpul ofertei evaluate 
 

 Intocmit: 

            Expert Cooptat 

            Ing. Slincu Tiberiu Daniel 

 

 


