










































FORMULARE 

CUPRINS

Formular nr. 1 – Scrisoare de înaintare 

Formular nr. 2 – Împuternicire pentru reprezentarea ofertantului la ședința de deschidere

Formular nr. 3 – Instrument de garanție 

Formular nr. 4 - Declarație privind neîncadrarea în art. 164 din Legea nr. 98/2016

Formular nr. 5 - Declarație privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din Legea nr. 98/2016

Formular nr. 6 – Declarație privind evitarea conflictului de interes ( art. 59 și 60 din Legea nr.

98/2016)

Formular nr. 7 – Angajament ferm privind susținerea tehnică și/sau profesională a ofertantulu

Formular nr. 8 -Declarație  referitoare la respectarea condițiilor din domeniul mediului, social și

al relațiilor de muncă

Formular nr. 9 – Propunerea tehnică

Formular nr. 10 – Formular de ofertă

Formular nr.11- Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade

care acopera cel mult 3 ani



FORMULARUL NR. 1

OPERATORUL ECONOMIC 

___________________ 

(denumire / sediu )  Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

(denumire, datele de identificare) nr……………………….. 

                                                                         Data………….ora……… 

          SCRISOARE DE ÎNAINTARE

     Către________________________________

                       (denumirea autorităţii contractante)

Ca  urmare  a  anunţului  de  publicitate  postat  pe  site-ul  Primariei  Comunei  Ciulnita  nr.  ______  din

______________,  privind  aplicarea  procedurii  simplificate  proprii  pentru  atribuirea  contractului  de

achizitie publica_______________________________  (denumirea contractului de achiziţie publică)  noi

________________________________________  (denumirea/numele  operatorului  economic)  vă

transmitem alăturat următoarele: 

1.  Documentul  ______________________(tipul,  seria/numărul,  emitentul)  privind  garanţia  pentru

participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 

2. Plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original: 

a) Documente de calificare;

b) Propunerea tehnica;

c) Propunerea financiara.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

Data completării ___________ 

Cu stima,

Operator economic,

____________________

(semnătura autorizată



             FORMULARUL NR. 2

               OFERTANT

       ……………………………

 (denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTAREA OFERTANTULUI LA ŞEDINŢA DE

DESCHIDERE

Subsemnatul(a)  ……………….(numele  şi  prenumele),  posesor  al  actului  de  identitate

……………(tipul actului) seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de

…………………,     cod     numeric     personal     ……………………………,     în     calitate     de

…………………(funcţia), reprezentant legal al …………………….(denumirea / numele ofertantului), conform

…………………(se menţionează documentul legal prin care a fost numit reprezentant     legal),

împuternicesc    persoanele    de   mai     jos    să   reprezinte    ofertantul

……………..(denumirea/numele ofertantului) la şedinţa de deschidere din cadrul procedurii de

atribuire a contractului de “.......................................................”.

a. Domnul/Doamna    ………………(numele    şi    prenumele),    având    act    de    identitate

……………(tipul actului) seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de

…………………, cod numeric personal ……………………………;

b.  …………………

(se înscriu toate  persoanele împuternicite să reprezinte ofertantul la şedinţa de deschidere)

        

                                   Ofertant / Lider de asociaţie,

................ …………………(numele operatorului economic)

………………..……......................... (numele reprezentantului legal şi semnătura)

Se vor ataşa copii după actele de identitate ale persoanelor nominalizate.

Notă: Acest formular se va completa numai de către ofertant /  liderul  de asociaţie.



FORMULARUL NR. 3

Banca/Societatea de asigurări emitentă

…………………………………….

                                        (denumirea) 

INSTRUMENT (SCRISOARE) DE GARANŢIE

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire

a contractului de achiziţie publică

Către Comuna Ciulnita 

1.1 Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului  de  prestări  Servicii  de catering

pentru  implementarea  proiectului  „...............................................................................................,

noi, .................................................................  (denumirea  băncii/societăţii  de  asigurare),  având  sediul

înregistrat ........................................  (adresa  băncii/societăţii  de  asigurare),  ne  obligăm  faţă

de .................................................  (denumirea  autorităţii  contractante)  să  plătim  suma

de ............................................ (în litere şi în cifre): 

■ necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire

la culpa ofertantului ......................................... (denumirea/numele) garantat,

în cazul existenţei uneia sau mai multora dintre următoarele situaţii:

a) ofertantul  ........................................................... (denumirea/numele)  şi-a retras oferta în

perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta  sa  fiind  stabilită  câştigătoare,  ofertantul ..........................................  ....................

(denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta  sa  fiind  stabilită  câştigătoare,  ofertantul ......................................  .......................

(denumirea/numele)  a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a

ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de .....................................

Data completării      

…………………          

Banca/societatea de asigurări emitentă,

…………………………………………

(semnatura autorizată)



FORMULAR NR. 4

OPERATORUL ECONOMIC 

___________________ 

(denumire / sediu )

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN

LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Subsemnatul  ___________________________________________,  reprezentant  împuternicit  al

___________________________________________________________,  (denumirea/numele  și

sediul/adresa  operatorului  economic)  în  calitate  de  ofertant  declar  pe  propria  răspundere,  sub

sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu

în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,

respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea

uneia dintre următoarele infracţiuni: 

a)  constituirea unui  grup infracţional  organizat,  prevăzută de art.  367 din Legea nr.  286/2009

privind Codul penal,  cu modificările şi  completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

b)  infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi

completările  ulterioare,  şi  infracţiuni  asimilate  infracţiunilor  de  corupţie  prevăzute  de  art.  10-13  din

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi

completările  ulterioare,  sau  de  dispoziţiile  corespunzătoare  ale  legislaţiei  penale  a  statului  în  care

respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din

Legea nr.  78/2000,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  sau  de dispoziţiile  corespunzătoare  ale

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

d)  acte  de  terorism,  prevăzute  de  art.  32-35  şi  art.  37-38  din  Legea  nr.  535/2004  privind

prevenirea  şi  combaterea  terorismului,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  sau  de  dispoziţiile

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea

spălării  banilor,  precum  şi  pentru  instituirea  unor  măsuri  de  prevenire  şi  combatere  a  finanţării

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din

Legea nr. 535/2004, cu modificările şi  completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 



f)  traficul  şi  exploatarea  persoanelor  vulnerabile,  prevăzute  de  art.  209-217  din  Legea  nr.

286/2009, cu modificările şi  completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei

penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

g)  fraudă,  în  sensul  articolului  1  din  Convenţia  privind  protejarea  intereselor  financiare  ale

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

De  asemenea,  declar  pe  propria  răspundere,  sub  sancţiunea  excluderii  din  procedură  şi  a

sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de

conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în

cadrul  acesteia nu face obiectul  excluderii  așa cum este acesta definit  la art.  164,  alin (1)  din Legea

98/2016. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice

documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg  că  în  cazul  în  care  această  declaraţie  nu  este  conformă cu  realitatea  sunt  pasibil  de

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)



FORMULAR NR. 5

OPERATORUL ECONOMIC 

___________________ 

(denumire / sediu )

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN

LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

Subsemnatul  ___________________________________________,  reprezentant  împuternicit  al

_______________________________________________,  (denumirea/numele  și  sediul/adresa

operatorului  economic)  în  calitate  de  ofertant  la  procedura  proprie  simplificata_________  pentru

achiziţia de  Servicii de _________ cod CPV  _______,  la data de  ____________________  organizată de

_______________________________ (denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere

că: 

1. Nu ne-am  încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul

general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2) din Legea

98/2016. 

2. Nu ne aflăm  în oricare dintre următoarele situaţii  prevăzute de art.  167, alin (1) din Legea

98/2016, respectiv: 

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra

acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se

constată încălcarea acestor obligaţii; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea

activităţii; 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea

contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei

instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

d)  nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

e)  nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în

cauză; 



f)  nu  am  participat  anterioar  la  pregătirea  procedurii  de  atribuire  ceea  ce  a  condus  la  o

distorsionare a concurenţei; 

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui

contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune

încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract,  plata de

daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

h)  nu ne facem vinovați  de  declaraţii  false  în  conţinutul  informaţiilor  transmise  la  solicitarea

autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor

de calificare şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele

justificative solicitate; 

i)  nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să

obţinem informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de

atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra

deciziilor  autorităţii  contractante  privind  excluderea  din  procedura  de  atribuire  a  unui  operator

economic,  selectarea  acestuia  sau  atribuirea  contractului  de  achiziţie  publică/acordului-cadru  către

respectivul operator economic. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice

documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg  că  în  cazul  în  care  această  declaraţie  nu  este  conformă cu  realitatea  sunt  pasibil  de

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată )



FORMULARUL NR. 6

Operator economic………………………..

    (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind evitarea conflictului de interese

( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)

1.  Subsemnatul  ……………….(numele  complet),  reprezentant  Imputernicit  al  ………………………..

(denumirea/numele  si  sediul/adresa  operatorului  economic),  declar  pe  propria  răspundere,  sub

sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în niciuna dintre situatiile prevăzute la

art. 60 din LEGEA Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice care ar putea duce la apariţia unui conflict de

interese în sensul  art.  59,  din  actul  normativ  mai  sus  mentionat,  cu persoane cu funcţii  de  decizie-

conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au

legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce

pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire,

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar  că voi  informa imediat autoritatea contractantă dacă vor

interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a

contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării

contractului de achiziţie publică.

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor

şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.

4.  Subsemnatul/a  autorizez  prin  prezenta orice  instituţie,  societate  comercială,  bancă,  alte  persoane

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………… cu privire la orice aspect tehnic şi

financiar în legătură cu activitatea noastră.              

           

Operator economic,….............…………………

(numele operatorului economic)

………………..………......................

(numele persoanei autorizate şi semnătura



FORMULARUL NR.7
                          

Terţ susţinător tehnic si/sau profesional
..........................
(denumirea)

Angajament ferm

privind susţinerea tehnică şi/sau profesională a ofertantului

..............................................................

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de prestări Servicii de catering pentru

implementarea  proiectului........................................................................., noi  .......................(denumirea

terţului susţinător), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător), ne obligăm, în mod

ferm, necondiţionat şi irevocabil, următoarele:

-Să  punem  la  dispoziţia  _______________________(denumirea ofertantului/grupului  de  operatori

economici)  resursele  tehnice/profesionale  (după  caz)  pentru  îndeplinirea  contractului  de  achiziție,

prezentate în anexa la prezentul angajament.

-Să  răspundem faţă  de  autoritatea  contractantă   în  legătură  cu  susținerea  experienței  similare care

rezultă  din  documentul  anexat  prezentului  Angajament,  asigurând  mobilizarea  resurselor

tehnice/profesionale prin punerea acestora la dispoziția ofertantului, descrisă concret în documentele

anexate  la  prezentul  angajament  (prin  precizarea  modului  în  care  vom  interveni,  pentru  a  duce  la

îndeplinire respectivele activități pentru care acordăm susținerea)

Acordarea susţinerii  tehnice și/sau profesionale nu implică alte costuri  pentru achizitor, cu ex-

cepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevoca-

bil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă

de ............  (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar  putea conduce la neexecutarea,

parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de

noi prin prezentul angajament.

Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ne anga-

jăm să  răspundem în  mod solidar  cu  ofertantul  pentru  executarea contractului  de  achiziţie  publică.



Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de

către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

Declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autori -

tatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta

declaraţie.

Prezentul  reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182,

alin. (4)-(5) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii con-

tractante de a solicita,  în mod legitim, îndeplinirea de către noi  a  anumitor obligaţii  care decurg din

susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantu-

lui).

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să răspundem

pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în an-

gajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător) declarăm pe propria răspundere, sub

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în anexe privind resursele care

urmează a fi  efectiv  puse la dispoziţia  ofertantului  pentru îndeplinirea contractului  de achiziţie  pub-

lică............................(denumirea contractului) sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că au-

toritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta

declaraţie.

Data ................................
Terţ susţinător,

………………………….
(semnătura autorizata)



FORMULARUL NR. 8

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAȚIE REFERITOARE LA RESPECTAREA CONDIȚIILOR  DIN DOMENIILE

MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul ………………...…….. (nume și prenume în clar al persoanei autorizate), reprezentant al

………………………..  (denumirea  ofertantului)  declar  pe  propria  răspundere  că  mă  angajez  să  prestez

serviciile,  pe  parcursul  îndeplinirii  contractului,  în  conformitate  cu  regulile  obligatorii  referitoare  la

condițiile de munca, mediu, social și de protecție a muncii, care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile

referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii și am inclus costul pentru îndeplinirea acestor

obligații.

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)



FORMULARUL NR. 9

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume] 
                                         

PROPUNEREA TEHNICĂ

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare] 

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare] 

Subsemnatul  /  Subsemnata  ............................,  în  calitate  de administrator  al  operatorului  economic

SC  ..............................  SRL  /  SA  prezint  în  conformitate  cu  prevederile  Fișei  de  date  a  achiziției  și

Caietului de sarcini următoarele documente / informații, ca parte integrantă a propunerii tehnice, astfel:

Nr. Cerința autorității contractante Răspunsul nostru însoțit de documente /

informații  care  susțin  răspunsul

prezentat +fotografii relevante 
1. Prezentarea  generală  a  sediului/punctului  de  lucru

unde  se  desfășoară  activitatea  de  pregatirea,
prepararea  si  livrarea  zilnica  a  hranei  pentru
beneficiarii proiectului.
Informatii  privind  utilajele,  instalatiile  si
echipamentele  tehnice  de  care  poate  dispune
operatorul  economic  pentru  indeplinirea
corespunzatoare a contractului de prestari servicii.
Informatii referitoare la personalul de specialitate de
care dispune sau al carui angajament de participare
a fost obtinut de catre ofertant.

[introduceți  răspunsul  dumneavoastră

însoțit  de  documente  justificative  /

informații care vă susțin cele prezentate] 

Subsemnatul  /  Subsemnata  ............................,  în  calitate  de administrator  al  operatorului  economic

SC .............................. SRL / SA am luat act de prevederile Caietului de Sarcini și am înțeles că în situația

neprezentării tuturor informațiilor solicitate conform acestuia sau a prezentării de informații incomplete,

oferta poate fi respinsă ca neconformă. 

Data: ............................ 

......................................

(nume, prenume şi semnatura),

L.S.



FORMULARUL  NR. 10

FORMULAR DE OFERTĂ

Către: Comuna Ciulnita

1. Examinând  documentaţia  de  atribuire,  subsemnaţii,  reprezentanţi  ai

ofertantului  .....................................................................................  (denumirea/numele  ofertantului)

ne  oferim  ca,  în  conformitate  cu  prevederile  şi  cerinţele  cuprinse  în  documentaţia  mai  sus

menţionată,  să  prestăm  Servicii  de  catering pentru  implementarea

proiectului ............................................., pentru suma de ………………  lei (suma în litere şi în cifre) fără

TVA, plătibilă în una sau mai multe tranşe, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de

………. (suma în litere şi în cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executam serviciile  confom

specificatiilor din caietul de sarcini si din propunerea tehnica.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, (saizeci  de zile), respectiv

până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.   Precizăm că:  (se bifează opţiunea corespunzătoare Atenţie - nu se permite depunerea de oferte

alternative)

 □ depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,

marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

■   nu depunem ofertă alternativă.

5. Până  la  încheierea  şi  semnarea  contractului  de  achiziţie  publică  aceasta  ofertă,  împreună  cu

comunicarea  transmisă  de  dumneavoastră,  prin  care  oferta  noastră  este  acceptată  ca  fiind

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data completării …................. (ziua, luna anul).

Ofertant

….............…………………
(numele operatorului economic)

………………..………......................
(numele persoanei autorizate şi semnătura)



ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

Nr.
crt.

Denumire servicu U.M. Nr. portii Pret/portie/fara
TVA

Valoare totala
fara TVA

1 Masa catering 241 copii cu
varsta intre 2 ani si 15 ani

portii 70.854

2 TOTAL 70.854

….............…………………
(numele operatorului economic)

………………..………......................
(numele persoanei autorizate şi semnătura)



FORMULAR 11

OPERATOR ECONOMIC

  .................................................

           (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

SERVICII PRESTATE IN CURSUL UNEI PERIOADE CARE ACOPERA CEL MULT 3 ANI

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................................., 

                                          (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

........................................................................................................................................................................

...................................

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate
in tabelul anexat sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor
si  documentelor  care  insotesc  oferta,  orice  informatii  suplimentare  in  scopul  verificarii  datelor  din
prezenta declaratie.

.

(numele operatorului economic)

………………..………......................
(numele persoanei autorizate şi semnătura)



Anexa 1

Nr.
crt.

Obiect contract Denumirea/numele beneficiarului/
clientului

Adresa

Preţul total al
contractulu

1.

2.

3.

(numele operatorului economic)

………………..………......................
(numele persoanei autorizate şi semnătura)
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Contract prestări servicii

 nr. _____din_________

PREAMBUL
În temeiul  Legii  nr.98/2016 privind achiziţiile publice, a Hotărârii de Guvern nr.395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de  achiziţie  publică   in  Legea  nr.  98/2016 privind  achiziţiile  publice  a  fost   încheiat  prezentul
contract de prestări de servicii

CAPITOLUL I
1. Partile Contractante

COMUNA   CIULNITA  cu  sediul  in  localitatea   Ciulnita,  strada  Matei  Basarab,  nr.68
telefon/fax0243218082  Cod  Unic  de  Inregistrare  4231903,  cont  RO83TREZ24A65500058020X
deschis la Trezoreria Slobozia reprezentată prin Primar  Gheorghe Stelica.in calitate de Achizitor, pe
de o parte
si

______________________ sediul  in  ___________,  str.________________,  bl.  ___,  scara _____,
etaj____,  ap____,  jud.  __________,  telefon__________,  număr  de  înmatriculare
________________,  cod  fiscal  __________,  cont  ____________________________  deschis  la
Trezoreria  Slobozia,  reprezentată  prin___________________-  administrator,  în  calitate  de
prestator, pe de altă parte.

2. Definitii

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale. 

b. achizitor şi prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru

http://idrept.ro/00178257.htm


îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiectul contractului; 

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în

anexa/anexele  la prezentul  contract şi  pe care prestatorul  are obligaţia de a le furniza aferent

serviciilor prestate conform contractului;

f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă

executarea  şi,  respectiv,  îndeplinirea  contractului;  sunt  considerate  asemenea  evenimente:

razboaie,  revoluţii,  incendii,  inundaţii  sau  orice  alte  catastrofe  naturale,  restricţii  apărute  ca

urmare  a  unei  carantine,  embargou,  enumerarea  nefiind  exhaustivă  ci  enunciativă.  Nueste

considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate

de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Intepretare

3.1  În  prezentul  contract,  cu  excepţia  unei  prevederi  contrare,  cuvintele  la  forma singular  vor

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2  Termenul  “zi”sau  “zile”  sau  orice  referire  la  zile  reprezintă  zile  calendaristice  dacă  nu  se

specifică în mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului  

4.1  -   Prestatorul  se  obligă  să  execute   Servicii  de  catering pentru  implementarea  proiectului

„SCOALA PENTRU VIATA-PROGRAM INTEGRAT DE ACCES EGAL LA EDUCATIE PENTRU COPIII DIN

COMUNA  CIULNITA  ,  JUDETUL  IALOMITA,  Cod  MySmis  106260, în  perioada  convenita  şi  în

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2  -  Achizitorul  se  obligă  să  platească  preţul  convenit  în  prezentul  contract  pentru  serviciile

prestate. 

5. Preţul contractului

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, este de

_____________ fara TVA,  la care se adauga TVA, în valoare de _____________ lei;

5.2.Plata serviciilor se va face din bugetul proiectului.

5.3 Achizitorul  se obliga sa plateasca prestatorului  numai suma aferenta serviciilor prestate, in

termen de 30 zile de la data comunicarii facturii. 



6. Durata contractului

6.1 Durata prezentului contract este de 24 luni, de la data semnarii contractului.

7. Documentele contractului

7.1. Documentele contractului sunt:

 a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) garanție de bună execuție

8.  Obligaţiile principale ale prestatorului

8.1  Prestatorul  se  obligă  să  presteze  serviciile  care  fac  obiectul  prezentul  contract  în

perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate

8.2 Prestatorul va respecta prevederile Odinului nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor

nerecomandate  prescolarilor  și  scolarilor  și  a  principiilor  care  stau  la  baza  unei  alimentaţii

sănătoase  pentru  copii  și  adolescenţi  (rata  zilnica  medie  va  fi  de  :  1300  kcal/zi-copii  1-3  ani,

1800kcal/zi copii 4-6 ani, 2400 kcal/zi copii 7-10 ani si cu respectarea nivelului minim al alocatiei de

hrana stabilit prin H.G. nr. 904/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana

pentru  consumurile  colective  din  institutiile  si  unitatile  publice  si  private  de  asistenta  sociala

destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor vârstnice

8.3.  Mancarea va fi livrata în caserole de unică folosință, tacâmuri de plastic de unică folosință.

Transportul va fi inclus in preț.

8.4. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, ce vor rezulta din ȋncălcarea

prevederilor caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

b. In cazul  in care produsele sunt expirate sau din diferite motive provoaca intoxicatii  sau alte

neplaceri persoanelor care le consuma, Prestatorul va fi tinut sa acopere orice fel de pagube de

spitalizare sau alte daune solicitate de Beneficiar sau persoanele afectate, in conditiile legii si ale

prezentului contract.

8.5.  Prestatorul garanteaza faptul ca produsele sunt proaspete si preparate in conditii de igiena cu

respectarea tuturor normelor legale in domeniu, fiind direct raspunzator in acest sens. Pretatorul

garanteaza calitatea produselor si ingredientelor folosite la prepararea acestora, si se obliga sa

respecte cerintele Beneficiarului, cantitatile si gramajele stabilite pe baza caietului de sarcini.



9. Obligaţiile principale ale achizitorului

9.1  Achizitorul  se obligă să plătească pentru serviciile  prestate,  preţul  eşalonat,  lunar,  ȋn  baza

facturii fiscale şi a procesului verbal de receptie al serviciilor semnat fara obiectiuni .

9.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor prestate către prestator în termen de 30 zile

calendaristice de la  primirea facturii  fiscale sau de la receptia serviciilor  in cazul  in care data

primirii facturii este anterioara receptiei. 

9.3 Plata se va realiza prin ordin de plată, pe baza facturii acceptate de beneficiar.

9.4 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute

convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor.  Imediat ce achizitorul onorează

plata facturii, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

10.1  -  În  cazul  în  care,  din  vina  sa  exclusivă,  prestatorul  nu  reuşeşte  să-şi  execute  obligaţiile

asumate  prin  contract,  atunci  achizitorul  are  dreptul  de  a  deduce  din  preţul  contractului,  ca

penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din preţul contractului pentru fiecare

zi de întȃrziere, pȃnă la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul contractual convenit la art. 9,

pct.  9.4,  atunci  acesta  are  obligaţia  de  a  plăti,  ca  penalităţi,  o  sumă  echivalentă  cu  o  cotă

procentuală de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi întȃrziere, pȃnă la îndeplinirea efectivă

a obligaţiilor.

10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod

culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea

contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

Clauze specifice

11. Garanţia de bună execuţie a contractului

11.1 Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 7

% din valoarea contractului fără TVA.

11.2 Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie prin oricare din formele prevăzute la

art. 40  din H.G. nr. 395/2016, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de

achiziție publică.

11.3  Achizitorul  are dreptul  de a emite pretenţii  asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe

parcursul îndeplinirii  contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu îşi



îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra

garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât prestatorului, cât şi

emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi

modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total,

prestatorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

11.4 - Achizitorul se obligă să elibereze/restituie garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la

data îndeplinirii de către prestator a obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie publică, dacă

nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 

12. Alte responsabilităţi ale prestatorului

12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul

şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică şi

prevederile caietului de sarcini.

(2)  Prestatorul  se  obligă  să  supravegheze  prestarea  serviciilor,  să  asigure  resursele  umane,

materialele,  instalaţiile,  echipamentele  şi  orice  alte  asemenea,  fie  de  natură  provizorie,  fie

definitivă,  cerute de  şi  pentru  contract,  în  măsura în  care  necesitatea  asigurării  acestora  este

prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul

de  prestare  convenit.  Totodată,  este  răspunzător  atât  de  siguranţa  tuturor  operaţiunilor  şi

metodelor  de  prestare  utilizate,  cât  şi  de  calificarea  personalului  folosit  pe  toată  durata

contractului.

13. Alte responsabilităţi ale achizitorului

13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe

care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea

contractului.

14. Recepţie şi verificări 

14.1  Achizitorul  are  dreptul  de  a  verifica  modul  de  prestare  a  serviciilor  pentru  a  stabili

conformitatea lor cu prevederile din oferta/propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 

14.2  Verificările  vor  fi  efectuate  de către  achizitor  prin  reprezentanţii  săi  împuterniciţi,  în

conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris

prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.



15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

15.1  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor într-o zi de la data comenzii ferme. 

15.2   Serviciile  prestate  în  baza  contractului   trebuie  finalizate  în  termenul  convenit  de  părţi,

termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

15.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta

are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de

prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

15.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie,

orice  întârziere  în  îndeplinirea  contractului  dă  dreptul  achizitorului  de  a  solicita  penalităţi

prestatorului. 

16. Ajustarea preţului contractului

16.1 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în

propunerea financiară, anexă la contract.

16.2 Preţul contractului este ferm.

17. Subcontractanţi

17.1 Prestatorul  are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia

contracte cu subcontractanţii  desemnaţi,  în  aceleaşi  condiţii  în  care el  a  semnat contractul  cu

achizitorul, dar numai cu acordul scris al achizitorului.

17.2  -  (1)  Prestatorul  are  obligaţia  de  a  prezenta  la  încheierea  contractului  toate  contractele

încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu

aceştia se constituie în anexe la contract.

17.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte

contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte

partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul  de a pretinde daune-interese  subcontractanţilor  dacă aceştia  nu îşi

îndeplinesc partea lor din contract.

17.4 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea

sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului

şi va fi notificată achizitorului.



18. Cesiunea

18.1  Prestatorul  are obligaţia  de a nu transfera  total  sau parţial  obligaţiile  sale asumate prin

contract.  Este  permisă doar cesiunea creantelor  nascute din  acest  contract,  obligaţiile  născute

rămȃnȃnd în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

18.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte

obligaţii asumate prin contract.  

19. Forţa majoră

19.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

19.2  Forţa  majoră  exonerează  parţile  contractante  de  îndeplinirea  obligaţiilor  asumate  prin

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

19.3  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

19.4  Partea  contractantă  care  invocă  forţa  majoră  are  obligaţia  de  a  notifica  celeilalte  părţi,

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în

vederea limitării consecinţelor.

19.5  Partea  contractantă  care  invocă  forţa  majoră  are  obligaţia  de  a  notifica  celeilalte  părţi

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

19.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 1 lună,

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract,

fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

19. Soluţionarea litigiilor

19.1 Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură

cu îndeplinirea contractului.

19.2  Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să

rezolve  în  mod  amiabil  o  divergenţă  contractuală,  fiecare  poate  solicita  ca  disputa  să  se

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 

 20. Limba care guvernează contractul

20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.



 21. Comunicări

21.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie

transmisă în scris.

(2)  Orice  document scris  trebuie  înregistrat  atât  în  momentul  transmiterii,  cât  şi  în  momentul

primirii.

21.2  -  Comunicările  între  părţi  se  pot  face şi  prin  telefon,  telegramă,  telex,  fax  sau e-mail  cu

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

22. Încetarea prezentului contract:

22.1.  La ȋmplinirea termenului pentru care a fost încheiat.

22.2.  Prin  denunţarea  unilaterală  de  către  achizitor,  fără  nicio  notificare  prealabilă  adresată

prestarorului, în cazul în care acestuia i se retrage autorizaţia de funcţionare, intră în procedura de

reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, prestarorul are dreptul

de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data

denunţării unilaterale a contractului.

22.3. Prin denunţare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată prestarorului, în cazul în care

acesta nu îşi îndeplineşte la timp şi în bune condiţii oricare dintre obligaţiile ce-i revin.

22.4. Prin denunţare unilaterală de către achizitor ȋn cazul apariţiei unor cirumstanţe care nu au

putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi cu condiţia ca acesta să notifice prestarorul.

22.5. Prin acordul scris al părţilor.

22.6.  În orice alte cazuri prevăzute de lege.

23. Legea aplicabilă contractului

23.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare,

câte unul pentru fiecare parte.  

        

                             ACHIZITOR                                                                         PRESTATOR
          COMUNA CIULNIȚA,                                                

                      REPREZENTANT LEGAL                                                            ADMINISTRATOR,
                                  PRIMAR,                                                              
                     GHEORGHE STELICĂ



Anexa 1 la  contractul  de prestari  servicii  privind atribuirea contractului  de achizitie  Servicii  de
catering  pentru  implementarea  proiectului  „SCOALA  PENTRU  VIATA-PROGRAM  INTEGRAT  DE
ACCES EGAL LA EDUCATIE  PENTRU COPIII  DIN COMUNA CIULNITA ,  JUDETUL IALOMITA,  Cod
MySmis 106260. 

Nr.
crt.

Denumire serviciu U.M. Nr. portii Pret/ portie
fara TVA

Valoare  fara
TVA

1. 241 copii cu varsa intre 2 ani si
15 ani

portii 70854

6. TOTAL PORTII portii 70854

                   ACHIZITOR                                                                     PRESTATOR

          COMUNA CIULNIȚA,                                                

                      REPREZENTANT LEGAL                                                            ADMINISTRATOR,

                                  PRIMAR,                                                                

                      GHEORGHE STELICĂ
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