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          APROBAT 

         PRESEDINTE EXECUTIV 

          

 

 

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI 

PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE CATERING  

 

Autoritatea contractanta : ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA 

Titlul proiectului  ”Măsuri integrate pentru comunitate” - POCU/18/4.1/103133 

Calitatea autoritatii contractante 

în cadrul proiectului 

Beneficiar 

 

1. INFORMATII GENERALE 

1.1.  Autoritatea contractanta: 

Denumire: ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA 

Adresa: Bucureşti, Bd. George Cosbuc, nr.42-44, et.2, biroul nr.1, Sector 5, Romania 

Persona de contact: Preda Irina Mihaela Telefon: 0746048878 

E-mail: office@aevb.ro Fax: 0318157399 

Adresa de internet: www.aevb.ro 

1.2. 

a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora) : 09.02.2018, ora 1000 

 

b) Adresa unde se primesc ofertele: Bucureşti, Bd. George Cosbuc, nr.42-44, et.2, biroul nr.1, Sector 

5, Romania. 

Procedura de achiziţie publică se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 cu 

completarile si modificarile ulterioare, respectiv prin procedura simplificată proprie pentru achiziția de 

servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa 2. 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 

Descriere 

 

1.1. Denumirea contractului de achiziţie 

SERVICII DE CATERING 

2.2. Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor ce vor fi achiziţionate : 

Se vor presta servicii de catering pentru participantii la cursurile de formare profesionala organizate 

http://www.aevb.ro/
mailto:office@aevb.ro


 

urmatoarele locatii: Cuza Voda, Medgidia sau Constanta de catre AEVB, in cadrul proiectului cu 

titlul „Măsuri integrate pentru comunitate”, cofinanţat din Fondul Social European prin POCU, ID 

103133. Descrierea completa a serviciilor se regaseste in Caietul de sarcini. 

2.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare. 

a) Lucrări b) Produse c) Servicii x 

Principala locaţie a 

lucrării: 

Principalul loc de livrare 

 

Principalul loc de prestare : 

Jud. Constanta 

Cod CPV ______________ Cod CPV ___________ Cod CPV 55520000-1 

2.4. Durata contractului de achiziţie : Contractul intra in vigoare la data semnarii lui si este valabil 

pana la 31.07.2020 

2.5. Valoarea estimata a contractului: 530.457,20 lei, fara TVA 

2.6. Divizarea pe loturi 

Da    Nu  

 

3 INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 

STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE. 

3.1. 

Pretul cel mai scazut   

Cel mai bun raport calitate pret  

 

3.2. GARANTIA DE PARTICIPARE 

   Solicitat       □              Nesolicitat  X  

 

4. PREZENTAREA OFERTEI 

4.1. Limba de redactare a ofertei Limba romana 

4.2. Moneda în care este exprimat 

pretul contractului 

Lei 

 

 

4.3. Perioada minimă de valabilitate a 

ofertei 

30 zile. 

 

 

4.4. Modul de prezentare a ofertei Oferta, în original, trebuie tipărita sau scrisa cu cerneală 

neradiabilă şi va fi semnata de reprezentantul autorizaţi 

corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În 

cazul în care aceasta este semnata de o altă persoană, 

aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.  

Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste 



 

cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către 

persoana autorizată să semneze oferta. 

Documentele de calificare, Oferta tehnică şi Oferta 

financiară se vor introduce în plicuri distincte, marcate 

corespunzător „Documente de calificare”, „Oferta 

tehnică” şi „Oferta financiară”.  

Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, 

închis corespunzător şi netransparent. Ofertantul va 

marca pe plicul exterior informaţiile: numele şi adresa 

ofertantului, numele şi adresa autoritatii contractante, 

titlul contractului, termenul limită, menţiunea de a nu se 

deschide plicurile până la data anunţată.  

Dacă plicul exterior nu este marcat conform 

prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu îşi 

asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

Documentele de participare la procedura se primesc de 

autoritatea contractanta numai dacă sunt intacte, 

sigilate şi se păstrează de aceasta, până la data şi ora 

deschiderii procedurii. 

Notă: 

a. În cazul în care exista incertitudini sau neclarităţi în 

ceea ce priveşte anumite documente prezentate, 

Autoritatea contractantaul îşi rezervă dreptul de a 

solicita detalii, precizări sau confirmări suplimentare atât 

de la ofertantul în cauză, cât şi de la autorităţile 

competente care pot furniza informaţii în acest sens. 

b. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad 

în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse la o 

altă adresă decât cea stabilită în cadrul invitaţiei de 

participare sau după expirarea datei pentru depunere 

vor fi respinse din cadrul procedurii şi, după caz, se 

returnează nedeschise.  

c. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme 

oficiale abilitate în acest sens documentele respective 

trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor 

legale; 

 Împreună cu oferta se vor mai depune şi umătoarele 

documente: 

1. Scrisoarea de înaintare – Formularul nr.1 



 

2.Împuternicire legală – semnată de către 

administrator/reprezentantul legal, sau un alt document 

legal echivalent, în cazul în care semnatarul ofertei este 

altcineva decât administratorul/ reprezentantul legal al 

firmei (original/traducere autorizată şi legalizată). Prin 

împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei să 

angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea 

contractului. 

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: 

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar, 

complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la 

orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu 

trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de 

la primirea unei astfel de solicitări din partea 

operatorului economic, cu condiţia transmiterii solicitării 

de clarificări în timp util de către operatorii economici. 

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 1 

zi înainte de data limită de depunere a ofertelor indicată 

în anunţul de participare. 

Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: 

Comisia de evaluare va transmite solicitările de 

clarificare în legătura cu oferta prin fax/mail, acordand 

în acest sens un termen de raspuns de regulă de cel 

mult două zile lucrătoare. Operatorii economici vor 

transmite răspunsurile la clarificări prin mail/fax la 

numarul pus la dispozitie de Autoritatea contractanta şi 

la sediul Autoritatii contractante eventualele documente 

solicitate pe parcursul evaluării ofertelor. 

Notă: 

1. Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu grijă 

documentaţia de atribuire şi de a pregăti oferta conform 

tuturor instrucţiunilor, legislatiei in vigoare, prevederilor 

contractuale şi caietului de sarcini conţinute în această 

documentaţie; 

2. Pentru pregătirea şi transmiterea ofertei, ofertantul 

trebuie să examineze toate documentele ce formează 

documentaţia de atribuire. Nerespectarea instrucţiunilor şi 

neprezentarea formularelor solicitate completate 

integral/corespunzător sunt activităţi realizate pe riscul 



 

ofertantului.  

3. Eşecul de a depune o ofertă care să nu 

îndeplinească cerintele minime si obligatorii de 

calificare va conduce la respingerea ofertei. Ofertanţii 

trebuie să transmită o ofertă completă pentru toate 

activităţile ce fac obiectul acestui contract. Nu vor fi 

acceptate oferte care vor prezenta activităţi incomplete; 

4. Ofertanţii poartă exclusiv răspunderea pentru 

examinarea cu atenţia cuvenită a documentaţiei de 

atribuire, inclusiv a oricărei clarificări aduse documentaţiei 

de atribuire în timpul perioadei de pregătire a ofertei prin 

răspunsurile autoritatii contractante la solicitările de 

clarificări, precum şi pentru obţinerea tuturor informaţiilor 

necesare cu privire la orice fel de condiţii şi obligaţii care 

pot afecta în vreun fel valoarea, condiţiile sau natura 

ofertei sau execuţia contractului; 

5. Niciun cost suportat de operatorul economic 

pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi 

rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de 

către operatorul economic ofertant, indiferent de 

rezultatul procedurii. 

6. Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în 

prealabil condiţiile generale şi particulare care 

guvernează acest contract, după cum sunt acestea 

prezentate în documentaţia de atribuire, ca singură 

bază a acestei proceduri de atribuire, indiferent care 

sunt condiţiile proprii de contractare ale ofertantului. 

7. Prezumţia de legalitate şi autenticitate a 

documentelor prezentate: ofertantul îşi asumă 

răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi 

autenticitatea tuturor documentelor prezentate în 

original şi/sau copie în vederea participării la procedură. 

8. Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi 

de către autoritatea contractanta nu angajează din 

partea acesteia nicio răspundere sau obligaţie faţă de 

acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu 

înlătură  răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest 

aspect. 

Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de 



 

atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se 

indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu 

special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de 

invenţie și/sau o licenţă de fabricaţie se va citi și 

interpreta ca fiind însoțită de mențiunea “sau 

echivalent”. 

 

Adresa la care se depun ofertele este: Bucuresti, Bd. 

George Cosbuc, nr.42-44, et.2, biroul nr.1, Sector 5, 

Romania. 

Data si ora limită până la care se depun ofertele 

este: 09.02.2018, ora 10,00. 

 

4.5 Documente de calificare În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să 

prezinte urmatoarele formulare: 

4.5.1 Declaraţie privind neincadrarea in art.164 din 

Legea 98/2016. Se completează Formularul nr.2. 

4.5.2 Declaraţie privind neincadrarea in art.165 din 

Legea 98/2016. Se completeaza Formularul nr.3. 

4.5.3 Declaratie privind neincadrarea in art.167 din 

Legea 98/2016. Se completeaza  Formularul nr.4. 

4.5.4 Declatie privind neincadrarea in prevederile 

referitoare la conflictul de interese din Legea 

98/2016. Se completeaza  Formularul nr.5 

Persoanele cu funcţie de decizie din partea 

beneficiarului în ceea ce priveşte organizarea, 

derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, sunt:  

Moschos Panagiotis – Presedinte Consiliu Director 

Parcharidis Ioannis – Vicepresedinte Consiliu Director 

Stancu Mihaela – Secretar Consiliu Director 

Preda Irina Mihaela – Consultant extern achizitii publice 

4.5.5 Certificat constatator emis de Oficiul National al 

Registrului Comertului in conformitate cu prevederile 

Legii nr.26/1990 – in original, copie legalizată sau copie 

simpla, certificata „conform cu originalul” (emis cu cel 

mult o luna inainte de data depunerii ofertei). 

Nota: 

a. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în 

codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC, 



 

iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare 

activitatile aferente contractului. 

b. In cazul persoanelor fizice autorizate se va  prezenta 

autorizatia de functionare sau alte documente 

echivalente din care sa rezulte competenta acestora de 

a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract. 

c. Operatorii  economici nerezidenti (straini): vor 

prezenta documente care dovedesc o forma de 

inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de 

vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea 

persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile 

care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu 

tara de origine/tara in care operatorul economic este 

stabilit. 

4.5.6 Certificat de atestare fiscala eliberat de 

Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte 

faptul că operatorul economic şi-a îndeplinit obligaţiile 

fiscale de plată către bugetul de stat (in original, copie 

legalizată sau copie simpla, certificata „conform cu 

originalul”) – certificatul fiscal emis de ANAF nu 

trebuie depus in cadrul ofertei, acesta va fi solicitat 

doar ofertantului clasat pe locul 1, inainte de 

intocmirea notei de atribuire a contractului de 

achizitie. 

4.5.7 Certificatul de atestatre fiscala eliberat de 

Autorităţile Publice Locale din care să rezulte faptul că 

operatorul economic şi-a îndeplinit obligaţiile de plată 

către bugetul local (in original, copie legalizată sau 

copie simpla, certificata „conform cu originalul”) - 

certificatul fiscal emis de DITL nu trebuie depus in 

cadrul ofertei, acesta va fi solicitat doar ofertantului 

clasat pe locul 1, inainte de intocmirea notei de 

atribuire a contractului de achizitie. 

Nota: 

a.  Ofertele depuse de operatorii economici care 

figurează cu datorii restante, cu exceptia celor de genul 

esalonărilor sau compensărilor, neachitate către 

bugetul de stat sau către bugetul local vor fi respinse. 

b. Dovada îndeplinirii obligatilor de plată a taxelor și 



 

impozitelor se va face la nivelul societății/companiei. 

Operatorii economici nerezidenţi (străini) au dreptul de 

a prezenta orice documente edificatoare pentru 

demonstrarea faptului că şi-au îndeplinit obligaţiile de 

plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul 

de stat şi bugetul local, în conformitate cu cerinţele 

solicitate de Autoritatea contractanta, eliberate de 

autorităţile competente ale ţării de origine (cum ar fi 

certificate, caziere fiscale sau alte documente 

echivalente), precum şi un certificat de rezidenţă fiscală 

(evitarea dublei impuneri) valabil pentru ultimul an fiscal 

închieat ori a unui angajament de obţinere a acestui 

document, cel mai târziu până la data semnării 

contractului de achiziţie. Documentele se vor prezenta 

însoţite de traducerea autorizată şi legalizată a 

acestora in limba română. 

4.5.8 Operatorii economici vor prezenta autorizatia 

sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor 

pentru activitatea de catering, valabila, in copie 

simpla, certificata „conform cu originalul”. 

 

4.5.9 Operatorii economici vor prezenta autorizatia 

sanitar veterinara pentru autovehiculele folosite in 

transportul hranei, valabila, in copie, certificata 

„conform cu originalul”. 

4.6. Oferta tehnica Ofertanţii vor întocmi propunerea tehnică astfel încât să 

se asigure posibilitatea verificării corespondenţei 

propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute în 

cadrul Secţiunii II - „Caietul de sarcini”.  

Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră 

organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor 

să permită identificarea facilă a corespondenţei 

informaţiilor cuprinse în ofertă cu specificaţiile tehnice 

din caietul de sarcini.  

Propunerea tehnică va cuprinde cel puţin: 

a) Un comentariu, articol cu articol privind toate 

specificaţiile conţinute în caietul de sarcini, prin 

intermediul cărora ofertantul va demonstra 

corespondenţa propunerii tehnice cu prevederile 



 

caietului de sarcini, precum şi o descriere a 

metodologiei de abordare, cu evidenţierea aspectelor 

care vor face obiectul evaluării tehnice, în conformitate 

cu factorii de evaluare stabiliţi;  

b) Declaratia pe proprie raspundere din care sa 

rezulte faptul ca la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut 

cont de obligatiile referitoare la conditiile privind 

sanatatea si securitatea muncii care sunt în vigoare în 

România, precum si ca le va respecta pe parcursul 

îndeplinirii contractului – Formularul nr.6. Informatii 

detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la 

nivel national si se refera la conditiile privind sanatatea 

si securitatea muncii, se pot obtine de la Inspectia 

Muncii sau de pe site-ul: 

http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. 

4.7. Oferta financiara Oferta financiară va fi exprimată în lei, fără TVA, 

reprezentând preţul tuturor serviciilor ofertate, precum 

si pretul unitar per portie – Formularul nr.7 

Oferta financiară se prezintă în scris, semnată de către 

reprezentantul legal al ofertantului sau persoana 

împuternicită de acesta să angajeze ofertantul în 

procesul de atribuire.  

4.8. Posibilitatea retragerii sau 

modificării ofertei 

1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin 

solicitare scrisă adresată Autoritatii contractante până la 

data şi ora deschiderii ofertelor. 

2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la 

data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, 

adresând pentru aceasta Autoritatii contractante o 

cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. 

Autoritatea contractanta nu este răspunzător în legătură 

cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, 

modificată, până la data şi ora limită, stabilită în 

documentaţia de atribuire. 

3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad 

în sarcina operatorului economic. 

4.9 Comunicarea rezultatului 

procedurii  

Autoritatea contractanta va informa ofertantii 

participanţi la procedura de atribuire asupra rezultatului 

procedurii in termen de maxim doua zile de la 

http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html


 

intocmirea notei de atribuire a contractului de achizitie. 

Informarea operatorilor economici se va face în scris 

utilizând unul din următoarele mijloace: fax, e-mail, 

servicii poştale, sub semnatura. 

4.9 Modalităti de contestare a deciziei 

autoritatii contractante de atribuire a 

contractului de achizitie  

Contestatiile se depun in termen de 2 zile, incepand cu 

ziua urmatoare comunicarii rezultatului procedurii, la 

sediul autoritatii contractante si se solutioneaza de 

catre comisia de solutionare a contestatiilor, in termen 

de 2 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora. 

In cazul primirii unei contestatii, autoritatea contractanta 

are dreptul de a incheia contractului numai dupa 

cominicarea deciziei de solutionare a contestatiei. 
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CAIET DE SARCINI 
privind achizitia de servicii de catering 

Cod CPV 55520000-1 (SERVICII DE CATERING PENTRU 252 PERSOANE) 
”Măsuri integrate pentru comunitate” – POCU/18/4.1/103133 

 
 
 

Proiectul ”Măsuri integrate pentru comunitate” este implementat de către Asociația 
Europeană pentru o Viață mai Bună, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea 
Serviciilor Sociale, Asociația Comunelor din România, APDRP - Asociaţia pentru 
Dezvoltare Regională şi Parteneriat, Primăria Cuza Vodă și Școala Gimnazială nr. 1 Cuza 
Vodă. 
 
Obiectivul general al proiectului il constituie scăderea riscului de sărăcie și excluziune 
socială pentru 640 de persoane care locuiesc în zone marginalizate în care există  
populație roma din comuna Cuza Vodă, județul Constanța, prin realizarea și 
implementarea unor măsuri destinate dezvoltării locale integrate, centrate pe o abordare 
multisectorială, corelând și asigurând complementaritea dintre investițiile în infrastructură 
și cele destinate dezvoltării capitalului uman. 
 
Activitatile principale ale proiectului: 

- sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie 
- sprijin pentru accesul si / sau mentinerea pe piata muncii 
- sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont 

propriu 
- sprijinirea dezvoltarii de servicii sociale si medicale si furnizarea acestora 
- activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta 
- asistenta juridica pentru reglementari acte 
- interventii in domeniul combaterii discriminarii si promovarii multiculturalismului 

 
Grupul tinta din cadrul proiectului este format din 640 de persoane (din care 196 pers 
vor participa la cursuri de calificare si 56 persoane vor participa la curs de initiere 
de competente antreprenoriale, organizate de catre Beneficiar) care provin din 
comunitatea marginalizata aflate in risc de saracie si excluziune sociala Cuza Voda, 
ideplinind indicatorul AROPE, prin urmatoarele: 
- se afla in risc de saracie si excluziune sociala; 
- se confrunta cu o deprivare materiala severa si nu isi pot permite, cel putin 4 din 
urmatoarele: 

1) sa plateasca chiria sau facturile la utilitati, 
2) sa asigure incalzirea adecvata a locuintei, 
3) sa faca fata unor cheltuieli neprevazute, 
4) sa manânce carne, peste sau un echivalent proteic in fiecare zi, 
5) o saptamâna de vacanta departe de casa, 
6) un autoturism, 
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7) o masina de spalat, 
8) un TV color, sau 
9) un telefon. 

 - trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a activității 
 
1.       Pentru activitatea A2.4 Furnizarea serviciului de formare profesionala pentru GT 
(organizare, desfasurare, monitorizare si evaluare) nr. de portii este 15.960, astfel: 

-          126 persoane (9 grupe x14 pers) x 60 zile de curs teorie si practica =7560 
zile de curs/meniuri pentru cursurile de nivel 1 

-          70 persoane  (5 grupe x14 pers) x 120 zile de curs teorie si practica = 
8400 zile de curs/meniuri pt cursurile de nivel 2. 
 
La nivelul proiectului, Beneficiarul va organiza urmatoarele cursuri de: 
A. Nivel 1:  

a) lucrator in comert -2 grupe, 14 pers./grupa; (120h teorie+240h practica)/grupa;   
b) camerista – 4 grupe, 14 pers./grupa (120h teorie+240h practica)/grupa;  
c) lucrator in alimentatie – 3 grupe, 14 pers./grupa (120h teorie+240h practica)/grupa  

B. Nivel 2:   
a) 1. ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie - 1 grupa, 14 pers./grupa 

(240h teorie+480h practica) / grupa;  
b) 2. bucatar - 1 grupa, 14 pers./grupa (240h teorie+480h h practica)/grupa;  
c) frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist - 1 grupa, 14 pers./grupa (240h teorie+480h 

practica)/grupa;  
d) zidar, pietrar, tencuitor - 2 grupe, 14 pers./grupa (240h teorie+480h practica)/ 

grupa. 
 
2.  Pentru activitatea A.3.4. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta pentru 
dezvoltarea de afaceri nou infiintate nr. de portii este de 560, astfel: 

-          56 persoane (4 grupe x14 pers) x 10 zile de curs = 560 zile de curs/meniuri 
  

In cadrul Activitatii A3.4 se va organiza un curs de initiere „Competente antreprenoriale” 
(42 de ore de teorie si aplicatii practice) in conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 
privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, la care 
vor participa 56 de persoane, repartizate astfel: 4 grupe – 14 cursanti/grupa. 
  
Teoria si practica de la cursurile de formare se vor desfasura in Cuza Voda, Medgidia 
sau Constanta. 
                          
In vederea asigurarii unei prezente optime a membrilor grupului tinta la cursuri, se va tine 
cont de programul acestora, iar orarul grupelor de formare va fi intocmit cu flexibilitate 
astfel incat participarea sa fie maxima. 
 
Perioada preconizata in care se vor desfasura cursurile este februarie 2018 - iulie 2020. 
Nu se poate estima in acest moment numarul de cursanti/luna avand in vedere atat 
complexitatea proiectului cat si etapele preliminare formarii profesionale cum ar fi: 
ancheta sociala, recrutare, selectie, consiliere etc. Cursurile se vor tine de luni pana 
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duminica, urmand ca pentru cursurile desfasurate in zilele de sambata si duminica, 
autoritatea contractanta sa transmita comanda care sa precizeze zilele de desfasurare a 
cursurilor.  

 
Total: 16.520 meniuri de livrat. 
  
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația prevăzută în procedura 
simplificata proprie  și constituie ansamblul cerințelor pe baza căruia ofertantul participant 
își va elabora oferta sa, în vederea încheieri contractului de achiziție având ca obiect 
prestarea serviciilor de catering pentru 252 persoane - pregatirea, prepararea și livrarea 
zilnică a hranei (doar masa de amiază-prânzul). 
 
Serviciile de catering vor fi prestate in baza graficului de prestare ce va fi stabilit de 
Beneficiar dupa orarele cursurilor de formare profesionala, in locatiile de desfasurare a 
activitatilor A2.4 si A3.4 din jud. Constanta, respectiv in comuna Cuza Voda, orasul 
Medgidia si Municipiul Constanta. 
 
OBIECTUL CONTRACTULUI: 
Obiectul contractului de achizitie publica il constituie prestarea serviciilor de catering, 
respectiv pregatirea, prepararea si livrarea hranei pentru 252 persoane, cu incepere de 
la data semnarii sale de catre parti pana la sfarsitul lunii iulie 2020, cu posibilitatea 
prelungirii duratei acestuia. Locurile unde se va desfasura prestarea serviciilor de catering 
vor fi atat salile de curs puse la dispozitie de catre autoritatea locala cat si cele care vor 
fi inchiriate in vederea desfasurarii componentei teoretice a cursurilor de formare, dar si 
spatiile de practica puse la dispozitie de catre partenerii de practica cu care se vor incheia 
conventii/contracte de practica din Cuza Voda, Medgidia si Constanta. 
 
CONSIDERATII GENERALE: 
1. DESCRIEREA SERVICIULUI DE CATERING 
Ofertantul se obliga la „Prestarea serviciului de catering pentru asigurarea hranei unui 
numar de 252 persoane”.  Livrarile se vor face in intervalul 12.30-13.00, in principiu, de 
luni pana vineri, existand situatii (care vor fi anuntate anticipat), cand livrarile vor trebuie 
efectuate si in perioada week-end-ului. Programul va putea fi modificat și adaptat, în mod 
corespunzător, în funcție de necesitățile proiectului și la cerința beneficiarului. Programul 
va fi anunțat în scris la începutul fiecarei grupe de curs și ori de câte ori el va suferi 
modificări, pe parcursul derulării contractului. Spațiul de servire a mesei va fi asigurat de 
către beneficiar iar caserorele si orice accesorii pentru servirea mesei, de către prestator. 
Mâncarea gătită va fi păstrata caldă în recipiente corespunzatoare. Mancarea trebuie sa 
fie portionata de catre prestator, conform cerintelor autoritatii contractante, in ambalaje 
specifice. 
Prestarea serviciilor de catering se va efectua o dată pe zi in locatiile de desfasurare a 
activitatilor A2.4 si A3.4 respectiv comuna Cuza Voda, orasul Medgidia si Municipiul 
Constanta, existand posibilitatea ca in anumite perioade sa exista grupe simultane, fiind 
necesar ca prestatorul sa puna la dispozitie mai multe masini pentru transportul hranei. 
 
Pranzul va cuprinde in mod obligatoriu:  
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1. Supa/ciorba/bors/supa-crema 
 
2. Preparat de baza din carne sau peste – fel principal 
Exemple: 

 friptura la cuptor - (vită, porc, pui, miel, gâscă, rață etc.) 

 friptura la gratar - (vită, porc, pui, miel etc.) 

 minuturi (escalop, șnițel, medalion etc.) 

 soteuri (sote de măruntaie de pasăre, sote de organe de porc, sote de organe 
de vita etc) 

 peste la gratar/cuptor (plachie de crap, somn la cuptor etc.) 
 rasol (păstrăv, șalău, cod etc.) 
 saramură (crap, caras etc.) 
 

3. Garnitura 
Exemple: cartofi țărănești, legume la cuptor, conopida la tigaie, morcov sote, mazăre 
sote, conopidă sote, broccoli sote, orez fiert, mamaliguta, piure de cartofi, piure de 
spanac etc. 
 
4. Salata de sezon 

 Salate din legume proaspete (ex: salată de castraveți cu roșii, salată de roșii 
cu ardei gras și ceapă, salată de varză albă, salată verde, salată de castraveți 
etc.) 

 Salate din legume conservate (ex: castraveți murați, salată de varză murată, 
salată de sfeclă roșie cu hrean, salată de gogonele, salată de ardei umpluți cu 
varză etc.) 
 

5. Desert 

 Dulciuri de bucătărie (ex: clătite, budinci, orez cu lapte etc.) 

 Dulciuri de cofetărie-patiserie (diferite sortimente de prăjituri și plăcinte dulci) 

 Fructe (ex: mere, pere, struguri, piersici, caise, portocale, banane etc.) 
 

6. Paine din faina integrala/cu seminte 
 

7. Apa plata/minerala 
 
Mâncărurile trebuie să nu fie grase, sosurile nu trebuie să conțină făină sau alte adaosuri 
de îngroșare, să nu fie condimentate, să fie moderat sărate. În cazul în care pe parcursul 
derulării contractului vor apărea anumite îmbolnăviri ale beneficiarilor, se vor solicita 
meniuri adecvate bolilor respective. Se face precizarea că se solicită ca atât alimentele 
ce compun garniturile cât și carnea să fie proporționate la gramajul prevăzut de legislația 
sanitară în vigoare. 
Comanda pentru numărul de porții ce vor trebui preparate și servite beneficiarilor în ziua 
respectivă se va transmite prestatorului, cu o zi inainte pana cel tarziu ora 16:00 și va 
conține inclusiv numărul de porții pentru fiecare regim dietetic-alimentar în cazul în care 
acesta se impune, pe baza foilor zilnice de prezență a persoanelor din grupul tinta. În 

https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83str%C4%83v
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98al%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Saramur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Crap
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funcție de modificările intervenite în frecvența persoanelor beneficiare ale serviciului de 
catering, autoritatea contractanta își rezervă dreptul de a suplimenta sau diminua numărul 
de porții cu maxim 10, fără modificarea prețului unitar și fără vreo notificare suplimentară, 
ci numai prin precizările cu privire la numărul de beneficiari cuprinse în comanda lansată 
către prestator.  
 
In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta doua variante de meniu. 
La intocmirea “Planului de meniu” trebuie sa se tina cont de urmatorii factori: 
- realizarea unui raport optim intre principiile alimentare de baza; 
- aportul nutritional corespunzator prin masa calda care va fi servita in perioada participarii 
la activitatile proiectului, avand in vedere ca sunt persoane din comunitatea marginalizata 
roma Cuza Voda, aflate in risc de saracie; 
- realizarea unor feluri de mancare cu gust apetisant, miros placut, agreate de catre cei 
care le consuma. 
Planurile de meniu vor fi intocmite astfel incat pe parcursul unei saptamani sa nu se 
repete felurile de mancare. 
- mancarea trebuie sa fie variata, atat prin felul produselor, cat si prin tehnologia aleasa. 
 
Particularitati ale meniurilor solicitate de autoritatea contractanta, beneficiar al serviciului 
de catering: 
Exemplu: 
Pranz: cuprinde 3 feluri de mancare si o salata de sezon (ciorba/supa, preparat de baza 
+ garnitura, salata si desert), astfel: 
1. ciorba cu carne de ……./….. = 300 ml/60 g 
  Ciorba de perisoare = 300 ml 
  Supa de pui cu taitei = 300 ml 
2. Fel principal cu garnitura = 300 g 
  Friptura carne curcan, pui, vita sau porc = 150 g procesata fara os 
  Peste = 150 g procesat fara os 
3. Garnitura …. orez cu legume, piure, legume la gratar, cartofi cu rozmarin etc 
4. Salata = 100 g 
5. Paine = min. 100g 
6. Desert/Fructe = min 100-150 g/persoana 
7. O sticla de apa plata/minerala = 0,5 l. 
Mentionam ca toate gramajele sunt produse finite. 
Se face precizarea ca se solicita ca preparatele din carne/peste (felul II) sa fie portionate 
la gramajul minim mentionat in legislatia in vigoare in domeniu. 
 
2. CONDITII SPECIFICE PRIVIND ALIMENTELE: 
Hrana trebuie livrata in cantitati si continut caloric stabilit prin normele de hrana in 
conformitate cu legislatia in vigoare 
Se va tine cont de principalii furnizori de energie ai organismului, respectiv: 
a) proteine 
b) lipide; 
c) glucide 



 6 

Printre exemplele de alimente care nu ar trebui sa faca parte din meniu se numara: 
indulcitori artificiali, margarina, izolatul proteic din soia, alimente ‘’low fat’’, preparate 
congelate, alimente de tip fast food etc. 
Pentru persoanele alergice: se va mentiona daca preparatele pot contine urme de gluten, 
oua, peste, crustacee, soia, lactoza, telina, mustar, seminte susan, arahide etc.  
Meniul va fi intocmit cu observarea nevoilor pentru cantităţi satisfăcătoare şi echilibrate 
din principalii furnizori de energie ai organismului, care sunt lipidele (grăsimi), glucidele 
(dulciuri, fructe, cereale, legume) şi proteinele (carne, brânză, lapte, ouă şi proteine 
vegetale). Ca să se realizeze un aport echilibrat al factorilor nutritivi, trebuie ca alimentele 
să fie combinate într-un anumit mod şi în anumite proporţii conform nevoilor organismului. 
 
3. CONDIȚII PRIVIND REALIZAREA PROPUNERII TEHNICE: 
Condiții minime impuse de autoritatea contractanta: 
- La data semnării contractului prestatorul câștigător va prezenta rețetarele care urmează 
a fi folosite în desfășurarea serviciilor de catering; 
- Prestatorul trebuie să asigure condițiile igienico-sanitare prevăzute de actele normative 
în vigoare pentru depozitatea și păstrarea produselor agro-alimentare și pentru 
prepararea și transportul hranei 
- Facturarea se va face lunar, dupa intocmirea procesului verbal de recepţia a serviciilor 
de catering pentru luna anterioara, in primele 10 zile ale lunii urmatoare. Procesul verbal 
de receptie va avea la baza lista beneficiarilor de servicii de catering ce va fi 
contrasemnata de catre formatorul cursului respectiv. In cazul în care vor aparea 
modificări în calendarul furnizarii serviciilor de catering, respectiv modificari cu privire la 
data, numărul de persoane pentru care se vor presta servicii de catering, acestea vor fi 
anuntate cu minim 12 de ore înaintea datei prestării serviciilor, fără ca aceste modificări 
să atragă penalizări sau obligația beneficiarului de a plăti mai multe porții decat au fost 
efectiv utilizate de către beneficiar;  
- În cazul în care vor constata abateri care pot conduce la consecinţe grave pentru starea 
de sănătate a beneficiarilor, persoana desemnată cu recepția hranei, are dreptul să 
sisteze distribuirea hranei, iar prestatorul va fi obligat să înlocuiască alimentele sau hrana 
în cauză cu alta / altele corespunzătoare, fără a pretinde plăţi suplimentare pentru 
aceasta, în termen de maxim 2 (două) ore de la primirea notificării. Daca deficienţele 
constatate nu sunt remediate în termenul stabilit, se va declanşa procedura de reziliere 
a contractului cu toate consecinţele ce decurg din acestea. 
 
4. CONDITII PRIVIND LIVRAREA, RECEPTIA SI TRANSPORTUL 
Transportul pentru masa va fi asigurat de către prestator cu mijloacele sale de transport 
fără modificarea prețului/pers din propunerea financiară, până la cele trei destinații 
specificate ale beneficiarului. Mijloacele de transport folosite la transportul alimentelor 
trebuie avizate de către organele/organismele de specialitate din subordinea Ministerului 
Sănătăţii.  
Pe parcursul derulării contractului, operatorul economic are obligaţia de a menţine curate 
şi în bună stare de întreţinere şi funcţionare vehiculele utilizate pentru îndeplinirea 
contractului, astfel încât produsele să fie protejate împotriva contaminării şi să permită 
igienizarea. Inspectarea periodică a mijloacelor de transport este, de asemenea, 
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necesară şi obligatorie, prezentându-se dovada efectuării operaţiunii de inspectare în 
acest sens. 
 
5. CERINŢE SPECIFICE PRIVIND IGIENA PERSONALĂ 
Fiecare persoană care lucrează în zona de manipulare a alimentelor va menţine igiena 
personală şi va purta echipament de protecţie şi de lucru adecvat şi curat. Personalul 
care lucrează la prepararea hranei trebuie să aibă analizele medicale la zi şi să respecte 
regulile igienico-sanitare prevăzute de legislaţia în vigoare. Controlul medical periodic al 
personalului care participă în mod direct la primirea, depozitarea, prelucrarea alimentelor, 
distribuirea şi servirea hranei preparate, se va efectua în conformitate cu Normele de 
Protecţia Muncii pentru Unităţile de Alimentaţie Publică şi conform indicaţiilor medicului 
de medicina muncii, putând fi verificat de autoritatea contractantă, ori de câte ori este 
cazul. 
Cantităţile constatate lipsă în urma verificărilor efectuate vor fi deduse din facturi. În 
situaţia în care prestatorul nu remediază deficienţele constatate de către autoritatea 
contractanta, se aduce la cunoştinţă în scris prestatorului termenul limită de remediere, 
iar în caz contrar se declanşează procedura de reziliere a contractului cu toate 
consecinţele ce decurg din aceasta. 
 
 
 



FORMULARUL nr.1 

 

OPERATORUL ECONOMIC 

___________________ 

(denumire / sediu ) 

 

Înregistrat la sediul achizitorului 

nr._________data___________ora_____ 

  

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către ________________________________ 

(denumirea achizitorului şi adresa completă) 

 

 

Ca urmare a invitatiei de participare nr.................. din data de ...................., la achizitia de 

servicii de catering in cadrul proiectului „Masuri integrate pentru comunitate” - POCU/18/4.1/103133, 

 

noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă  

transmitem alăturat urmatoarele: 

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original: 

a) oferta tehnica si financiara; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

 

Persoana de contact (pentru această procedura) 

Nume  

Adresă  

Telefon  

Fax  

E-mail  

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

 

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

 

Ofertant, 

 

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

(nume şi prenume, semnătura autorizată) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Operator economic                FORMULARUL 2 

_________________ 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) 

în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile 

aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, 

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. 



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 dispun. 

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

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

documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OPERATOR ECONOMIC 

____________________       FORMULARUL 3 

(denumirea/numele 

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

 

                  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de 

fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, 

taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. 

 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. 

            Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 

                                                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

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

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operator economic                         FORMULARUL 4 

__________________ 

(denumirea/numele)  

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 

candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al 

candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie de  servicii de catering in 

cadrul proiectului Cod SMIS 2014+: 103133 de către …………………………………………………, declar pe proprie 

răspundere că în ultimii 3 ani:  

a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 

b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul 

sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii nu 

a condus la o distorsionare a concurenței; 

g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract 

de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate 

anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de 

daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 

h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității 

contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de 

calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint documentele 

justificative solicitate; 

i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin 

informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență 

semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, 

selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic pe 

care-l reprezint.  

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 dispun. 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  



 

 

Operator economic                         FORMULARUL 5 

_________________ 

(denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 

 

 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 

candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al 

candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie servicii de catering in 

cadrul proiectului Cod SMIS 2014+: 103133 de către …………………………………………………, declar pe proprie 

răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte 

publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea 

duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele:  

   a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor 

care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, 

terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi 

susţinători ori subcontractanţi propuşi;  

   b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte 

din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;  

   c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane 

despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, 

direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă 

situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;  

   d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul 

susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până 

la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 

autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;  

   e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 

executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 

care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al 

furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.  

Persoanele din cadrul achizitorului cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi 

finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016. 

lnk:LEG%20PRL%2098%202016%200


Nr. 

crt. 
Nume si prenume 

Funcţia deţinută în cadrul proiectului/autoritatii contractante 

 

1 Moschos Panagiotis Manager proiect/Presedinte Consiliu Director 

2 Parcharidis Ioannis Vicepresedinte Consiliu Director 

3 Stancu Mihaela Secretar Consiliu Director 

4 Preda Irina Mihaela Consultant extern achizitii publice 

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Operator economic                         FORMULARUL 6 

…....................... 

(denumirea/numele) 

 

 
 DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA CONDIȚIILE OBLIGATORII DIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ŞI 

AL RELAŢIILOR DE MUNCA 

 

 

 

Subsemnatul ........................... (nume, prenume), in calitate de reprezentant imputernicit al 

................................. (denumirea ofertant/subcontractantului), declar pe propria raspundere ca ma 

angajez sa realizez activitatile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile 

obligatorii din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de munca, stabilite prin legislaţia adoptată la 

nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi 

acordurile internaţionale în aceste domenii si am inclus in oferta costul pentru indeplinirea acestor 

obligatii. 

 

 

Data completarii ....................... 

               

Ofertant/subcontractantului 

…….................................. 

           (Nume prenume reprezentant ofertant/ subcontractant; 

functia/ semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 



 

 

Operator economic                         FORMULARUL 7 

__________________ 

(denumirea/numele)  

 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARA 

 

Către ....................................................................................................... 

(denumirea autoritatii contractante şi adresa completă) 

 

1. Examinând documentaţia de achizitie, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în 

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam 

servicii de catering in cadrul proiectului „Masuri integrate in comunitate” – POCU/18/4.1/103133 pentru 

suma de ...................................................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se 

adaugă TVA în valoare de ....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi 

moneda), respectiv tarif unitar / participant in valoare de ..................... (suma în litere şi în cifre, precum 

şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ....................................................... (suma în litere 

şi în cifre, precum şi moneda). 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să incepem prestarea 

serviciilor imediat dupa semnarea contractului si transmiterea comenzii. 

 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în 

litere şi cifre) 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) 

 |_| 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 _____/_____/_____ 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  


