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DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 
                                           Achiziţionarea de Servicii de catering la domiciliu 

COD CPV 5552100-8 

 
 
 

PROIECT 
 

,, Sunt mândru că sunt bunic ” 
 
 
 

Procedura aplicată: Norme interne - Anexa 2 
 
 

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale şi particulare care guvernează acest 
contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt condiţiile proprii de vânzare ale ofertantului. 
Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu atenţie Documentaţia de Atribuire şi să pregătească oferta conform tuturor 
instrucţiunilor, formularelor, prevederilor contractuale şi de specificaţii tehnice conţinute în această Documentaţie. 
Eşecul de a depune o ofertă care să conţină toate informaţiile cerute în termenul prevăzut va duce la respingerea ofertei. 
Nu se va ţine cont de nicio exprimare a unei rezerve în ofertă cu privire la Documentaţia de Atribuire. Orice exprimare a 
unei astfel de rezerve poate duce la respingerea ofertei, fără nici o evaluare. 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. 
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Capitolul I 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 

I. a. Autoritatea Contractantă: 
 

Denumire: Comuna Gratia 
Adresă: Str Libertății nr 1 
Localitate : Gratia Cod poştal: 147155 Ţara: ROMÂNIA 
Persoana de contact: Ilie Praf Telefon: 0247458301 
E-mail: gratiaprimaria@gmail.com Fax : 0247458252 
Adresele de internet (de unde se poate descărca documentaţia de atribuire): www.primaria-gratia.ro, 
Adresa autorităţii contractante: Str.Libertății nr 1 comuna Gratia județul Teleorman 

 
I. b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante: 

 

 
 

I. c. Căi de atac: 
Instituţii responsabile pentru soluţionarea contestaţiilor 
Denumire : Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
Adresă : Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 
Localitate : București Cod poştal : 030084 Ţara : ROMÂNIA 
E – mail : office@cnsc.ro Telefon : (+4) 021 310.46.41 
Adresă internet : www.cnsc.ro Fax : (+4) 021 310.46.41 

□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, 
inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 
□ Agentie/birou national sau federal 
□ Colectivitate teritoriala  
□ Agentie/birou regional sau local  
□ Organism de drept public  
□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana 
 
 
□ Altele  

■ Servicii publice generale 
□ Aparare 
□ Ordine si siguranta publica 
□ Mediu 
□ Afaceri economice si financiare 
□ Sanatate 
□ Constructii si amenajari teritoriale 
□ Protectie sociala 
□ Recreere, cultura si religie 
□ Educatie 
□ Altele  

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                          nu ■ 

mailto:gratiaprimaria@gmail.com
http://www.primaria-gratia.ro,/
mailto:office@cnsc.ro
http://www.cnsc.ro/


După caz, proiect/program 
finanţat din fonduri comunitare: 

da ■; nu □ 
 
Proiect: ,,Sunt mândru că sunt 
bunic “ Cod smys 127719 

I. d. Sursa de finanţare : 
 

 

II. Obiectul Contractului 
 

II.1) Descriere: 
 

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea 

contractanta Servicii de tip masa pe roti pentru grupul tinta - catering 

 

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a 

serviciilor) 

Prestare servicii 

Locul principal de prestare –comuna Gratia,judeţul Teleorman  

a) Lucrari                              □ b) Produse                             □ c) Servicii                             ■ 
Executare                                □ 
Proiectare si executare            □ 
Executarea, prin orice             □ 
mijloace, a unei lucrari, 
conform cerintelor 
specificate de autoritatea 
contractanta 

Cumparare                              □ 
Leasing                                   □ 
Inchiriere                                □ 
Inchiriere cu optiune de          □ 
cumparare 
O combinatie intre acestea     □ 

Categoria serviciilor Cf anexa 2 
la Legea nr 98/2016 
 

Locul principal de executare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 

Comuna Gratia,judeţul 

Teleorman 

Cod NUTS RO 317 

II.1.3) Procedura implica 
Un contract de achizitii publice                                                                ■ 
Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                 □ 

   Incheierea unui acord-cadru                                                                    □ 
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru NU ESTE CAZUL 

 

Acord-cadru cu mai multi operatori economici     □ 
Numarul □□□ sau, dupa caz, numarul maxim □□□ de 
participanti la acordul-cadru preconizat 
 

Acord-cadru cu un singur operator economic             
□ 

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii 

Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce 
urmează a fi atribuit: 

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 

    Valoarea estimată = 59.923 lei  fără TVA 

 
 



acordului cadru             :              da □ nu ■ 

 Reluarea competitiei se va face in SEAP: 

                                                     da □ nu ■ 

 

Durata acordului-cadru: Durata in ani: □□ sau in luni: □□□ NU ESTE CAZUL 

 
 

Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru (dupa caz; numai in 
cifre): 
Valoarea estimata fara TVA: _________________               Moneda: ________ sau intervalul: intre 
_____________ si _______________                                     Moneda: ________ 
Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): __________ 
  

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

Servicii de tip masa pe roti pentru grupul tinta din cadrul proiectului  - catering 
20 mese calde/ zi*30 zile*5 luni 
 

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 

 Vocabular principal  

Obiect principal 5552100-8  

Obiect(e) suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

 

 

 

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)                

da □ nu ■ 

II.1.8) Impartire in loturi da □ nu ■ 

un singur lot                                  □ 

 

 

unul sau mai 

multe loturi              

□ 

toate loturile                                  □ 

 

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                             da □ nu ■ 

 



III. Condiţii specifice contractului : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Procedura 
 

IV.1) Procedura selectată:  
Licitaţie deschisă □ 
Licitaţie restrânsă □ 
Licitaţie restrânsă accelerată □ 
Dialog competitiv □ 

Negociere cu anunţ de participare □ 
Negociere fără anunţ de participare □ 
Cerere de ofertă □ 
Concurs de soluţii □ 
Norme interne Anexa 2                           ■ 

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică 
da □ nu ■ 

 

Daca DA, informaţii adiţionale despre licitaţia 
electronică: 

 

 
IV.3) Legislaţia aplicată : 
• Legea       nr.       98/2016        privind        atribuirea        contractelor        de        achiziţie publică, 

cu modificările şi completările ulterioare 
• H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziţie publică din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare 
• Procedura interna aprobată prin Dispoziția primarului comunei Gratia cu nr    

153/10.08.2022

da □ ;  nu  ■  

da □ ; nu ■  

da □ ; nu ■  

 

III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz): 
 
III.1.1. Contract rezervat (daca DA, scurtă descriere): 

 
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi): 



V. Criterii de calificare şi/sau selecţie 
 

 
Persoane juridice/fizice române: 
Solicitat  ■                   nesolicitat  □ 

Cerinţe obligatorii : 
• Documente în original sau xerocopie certificată 

pentru conformitate cu originalul cu semnătură şi 
ştampilă din care să rezulte adresa actuală şi obiectul 
de activitate al ofertantului. 

 
• Declaratia de neîncadrare în prevederile  art 60 din 

Legea nr.98/2016, Formular 1. 
Persoanele cu functii de conducere din autoritatea 
contractanta: Florea Ion,primar ,Drăgușin Marius Doru 
,viceprimar ,Vișan Daniela manager proiect,Praf Ilie -
coordonator serviciu comunitar,Achim Livia, 
coordonator centru de zi,Leafu Aneta ,asistent medical, 
Neagoe Ileana,  
   ● Declaratia de neîncadrare în prevederile art.164,165 
și art 167 din Legea nr.98/2016, Formular3-5 
   ●Declarație privind respectarea obligațiilor privind 
securitatea și sănătatea în muncă-Formular nr 6 

Informaţii privind capacitatea tehnică/ 
profesională 
Solicitat ■                    nesolicitat  □ 

• Certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului 
Autorizația sanitară de funcționare a  unității.  

 
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o formă de înregistrare în condițiile legii din 
tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre 
situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile 
care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din 
certificatul de înmatriculare. 
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul nu îşi poate exercita activitatea, sau 
documentele nu sunt în termenul de valabilitate, nu sunt prezentate în forma solicitată sau lipsesc, acesta 
va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului. 

 
VI. Prezentarea ofertei 

 
VI.1) Limba de redactare a ofertei: Română 

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile 
 
VI.3) Modul de prezentare a documentelor 
de calificare 

• Plicul va fi sigilat, marcat şi ştampilat în mod 
corespunzător, inscripţionat “Documente 
calificare” şi denumire ofertant, într-un exemplar 
original. 



VI.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

• Propunerea tehnică va cuprinde descrierea tehnică 
detaliată a serviciilor ofertate, precum şi alte 
informaţii considerate semnificative, în vederea 
verificării corespondenţei propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini. 
Cerinţele impuse în caietul de sarcini sunt cerinţe 
minime.Se va prezenta formularul nr 7 

• Plicul va fi sigilat, marcat şi ştampilat în mod 



 corespunzător, inscripţionat “Propunere tehnică” 
şi denumire ofertant, într-un exemplar original. 

 
 
 
 
 
 
VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

• Propunerea financiară va fi prezentată în plic 
separat şi va fi exprimată în lei, fără TVA, acesta 
fiind exprimat separat. 

• În oferta financiară va fi prezentat preţul global 
(fără TVA) precum şi separat TVA. 

• Propunerea financiară va fi semnată de persoanele 
împuternicite ale operatorului economic şi va avea 
un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere 
al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a 
ofertei. 

• Plicul va fi sigilat, marcat şi ştampilat în mod 
corespunzător, inscripţionat “Propunere 
Financiară” şi denumire ofertant, într-un 
exemplar original, Formularul 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 

• Oferta va fi prezentată într-un plic închis şi sigilat, 
marcat „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 
DATA DE 27.10.2022, ora 12:00” cu mențiunea 
”Oferta servicii catering pentru proiectul Sunt 
mândru că sunt bunic  ”, și adresa autorității 
contractante. 

• Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna 
fiecare pagină a ofertei. 

•  Oferta prezentată va avea un OPIS al tuturor 
documentelor incluse. 

• Scrisoarea de înaintare - Ofertantul are obligaţia 
de a completa şi ataşa la coletul ce conține oferta o 
scrisoare de înaintare 

• Coletul va conţine 3 plicuri interioare sigilate cu 
mențiunea: 

   Plicul nr. 1 : Documente de calificare; 
   Plicul nr. 2 : Propunere tehnică; 
   Plicul nr. 3 : Propunere financiară. 
 Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu 

cerneală neradiabilă; 
 Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris 

peste cel dinainte, sunt valide doar dacă sunt vizate 
de către persoana/persoanele autorizată/autorizate 
să semneze oferta; 

 
Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi 
adresa ofertantului, pentru a permite returnarea 
ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta 
respectivă este declarată respinsă în cadrul ședintei de 
deschidere. 

Nu se acceptă oferte alternative. 
• Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare 

are ca efect descalificarea ofertantului. 
• Dacă plicul exterior nu este marcat conform celor 

de mai sus sau a fost depus la altă adresă decât cea 
menționată, autoritatea contractantă nu îşi asumă 



 nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

 
 
VI.7) Data limită de depunere a ofertelor 

27.10.2022 ora 12.00 
Ofertele vor fi depuse la sediul beneficiarului din Str. 
Libertății nr 1,comuna Gratia,județul Teleorman 
Program: luni – vineri : 09.00 – 
17.00 

 

VI.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

• Ofertantul îşi poate retrage oferta, cu cerere scrisă, 
înainte de data şi ora de deschidere a ofertelor. 

• În cazul în care ofertele se depun la o alta adresă sau 
dupa ora limită de deschidere a ofertelor, acestea sunt 
considerate inacceptabile. 

VI.9) Deschiderea ofertelor Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 
Ședinţa de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 
27.10.2022 ,ora 13.00 la sediul beneficiarului  din Str. 
Libertății nr 1,comuna Gratia,județul Teleorman 

 

VII Criterii de atribuire 
 

 
 
 
 

VIII Atribuirea contractului 
 

 
 
 

 
Autoritatea contractantă va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii în cel mai scurt 
timp de la data la care comisia de evaluare a stabilit ofertele câştigătoare. 
Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru încheierea contractului / 
contractelor de prestări servicii, numai dacă ia aceasta decizie înainte de data transmiterii comunicării 
privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire. 
Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie a autorităţii contractante faţă de ofertanţi. 

 
 

 

 

 

 

 

VII.1 Cel mai bun raport calitate-preț 
Criterii de atribuire 
-prețul total ofertat 90% 
-număr variante de meniu  oferite -
10% 
 
 

 VIII.1) Ajustarea preţului contractului 
da □ nu ■ 



 

CAPITOLUL II 

 

                            FORMULARE SI MODEL CONTRACT  
 

Secţiunea  conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea 
ofertei şi a documentelor care o însoţesc, şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea 
şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 

Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul 
acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 



Contract de prestări de servicii 
nr.  data   

 
 

1. Preambul 
 

În temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a HG 395/2016 cu 
modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,  

între 
          Comuna Gratia. adresa sediu Comuna Gratia, judeţul Teleorman. telefon/fax .0247458301,0247458252. 
numar de înmatriculare  cod fiscal 6691924  cont trezorerie.  RO62TREZ24A510103200103X ,deschis la 
Trezoreria Videle ,reprezentată prin Florea Ion, funcţia.Primar. 
 

şi 
......................................., cu sediul in ............................, str. ..............................., nr. ......, telefon/fax 
.........................................,      cont      ......................................      Trezoreria   ........................................ 
reprezentat prin ............................ , în calitate de prestator, pe de altă parte 

 
2. Definiţii 
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale. 
b. beneficiar 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 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al 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. Nu este 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; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 
3. Interpretare 
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 
in mod diferit. 

Clauze obligatorii 
 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1 (1) Prestatorul se obligă să execute servicii livrare hrana caldă la domiciliu - catering şi în 
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

(2) Serviciile menţionate la alin. (1) vor fi prestate la locaţiile indicate de beneficiar 
pentru grupul țintă din cadrul proiectului Sunt mândru că sunt bunic  
4.2 Beneficiarul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate 
conform  
5. Preţul contractului 
5.1 Pretul total a l  serviciilor care vor fi realizate de PRESTATOR în conformitate cu prevederile 
Prezentului  Contract este  ................  lei la care se adaugă TVA ............................ lei. 

 



6. Durata contractului 
6.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la data de 
................ 
6.2 Modificarea duratei de valabilitate a Contractului poate fi realizată de către părţi prin încheierea unui 
Act adiţional în acest sens. 

 
7. Executarea contractului 
7.1 Executarea contractului începe la data de ................. 

 
8. Documentele contractului 
8.1  Documentele contractului sunt: 
- oferta financiară  
- caietul de sarcini (oferta tehnică) 
- procesul verbal de receptie a serviciilor  

 
9. Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele corespunzătoare 
ofertei financiare. 
9.2 Prestatorul va prezenta toate informațiile/documentele legate de prezentul contract la solicitările 
persoanelor autorizate și/sau organismelor naționale și europene cu atribuții de verificare, control și 
audit. 
9.3 Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor. 

 
10. Obligaţiile principale ale beneficiarului 
10.1 Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
10.2 Beneficiarul se obligă să platească preţul către prestator în termen de 30 de zile de la emiterea 
facturii și semnării recepției de către acesta, după finalizarea evenimentului. 

 
11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin 
contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă 
echivalentă în cuantum de 0,06% pe zi de întârziere din valoarea facturii scadente şi neachitate. 
11.2 În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă în cuantum de 0,06% 
pe zi de întârziere din valoarea facturii scadente şi neachitate. 
11.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil 
şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de 
daune-interese. 
11.4 Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare 
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 
până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 
 



Clauze specifice 
 

12. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
12.1 Să realizeze, la un înalt standard de calitate, obiectivele prezentului Contract la termenele şi în 
condiţiile stabilite prin Contract şi anexele sale. 
12.2 Să nu folosească şi să nu permită nici altor persoane să folosească, în orice mod, informaţiile 
furnizate în temeiul prezentului Contract și să păstreze confidențialitatea tuturor datelor cu caracter 
personal la care i se va permite accesul. 
12.3 Să acorde sprijin Prestatorului cu privire la problemele organizatorice legate de specificul fiecărei 
activităţi. 
12.4 Să respecte normele de siguranţă alimentară a produselor ce vor fi livrate . 
12.5 Să asigure în mod corespunzător toate serviciile menţionate în ofertă. 
12.6 Să remedieze, în maximum 60 (şaizeci) de minute, orice defecte sau neconformităţi constatate 
de Beneficiar. 
12.7 Să anunţe în scris Beneficiarul, în termen de maximum 24 (douăzecişipatru) de ore, cu privire la 
apariţia oricărui eveniment care ar putea afecta prestarea corespunzătoare a serviciilor de către Prestator. 
12.8 Să îndeplinească orice alte obligaţii care îi revin în conformitate cu dispoziţiile legale care 
reglementează activităţile ce urmează a fi realizate de Prestator în temeiul prezentului Contract. 
12.9 Să nu angajeze, în numele Beneficiarului şi fără avizul acestuia, alte cheltuieli decât cele cuprinse 
în prezentul Contract. 
12.10 Să emită factură conform serviciilor şi tarifelor stabilite în Contract și să semneze procesul verbal 
de receptie a serviciilor. 

 
13. Alte responsabilităţi ale beneficiarului 
13.1 Să analizeze, împreună cu Prestatorul, în timpul derulării Contractului, modul de executare a 
serviciilor. 
13.2 Să achite contravaloarea prestaţiilor Prestatorului efectuate în baza prezentului Contract aşa cum 
se prevede în cadrul acestuia, respectiv în cadrul comenzilor emise, 
13.3 Să acorde sprijin Prestatorului cu privire la problemele organizatorice legate de specificul fiecărei 
activităţi. 

 
14. Recepţie şi verificări 
14.1 După executarea serviciilor se va întocmi un Proces-verbal de recepţie a serviciilor.  

 
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
15.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 
primirea ordinului de începere a contractului. 
(2)  În  cazul  în  care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate beneficiarului, părţile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 
15.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a 
fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de 
parţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care: 

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea 

contractului de către prestator, 
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 
acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 
15.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are 
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 



asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional. 
15.4 În afara cazului în care beneficiarului 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, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexa la contract. 
17. Amendamente 
17.1 Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
18. Cesiunea 
18.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără 
să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
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. 
20. Soluţionarea litigiilor 
20.1 Beneficiarul şi prestatorul vor face 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 legatură cu îndeplinirea 
contractului. 
20.2 Dacă, după 5 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din România, de la sediul beneficiarului. 
21. Limba care guvernează contractul 
21.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 
22. Comunicări 
22.1 (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. 
22.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin fax cu condiţia confirmării în scris a primirii 
comunicării. 
23. Legea aplicabilă contractului 
23.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 

 
Beneficiar Prestator 

Comuna Gratia 



 Formular 1 Operator economic 
 

 

Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 60 referitor 
la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 

 
1.Subsemnatul/a ......................................................................., reprezentant legal/împuternicit 

al 
...............................................................................................................,   (denumirea/numele   si   sediul/adresă 
operatorului economic) în calitate de ofertant la achiziția de 
………………………………………………………………………. declar pe proprie răspundere sub 
sancţiunea excluderii si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu mă aflu in situaţii potenţial 
generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul 
art. 59-60 din Legea 98/2016, 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 deatribuire. 
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. Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării  şi  confirmării  declaraţiilor,  situațiilor și 
documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante Comuna Gratia cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
Înțeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 "Falsul in Declaraţii" din Noul Cod Penal 
referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului,  făcută unei persoane dintre cele prevazute in art.  175 
sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru 
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei 
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda". 

 
 

Data completării, Operator economic, 
................................ 

(Ştampila şi semnătura autorizată în original) 



Operator economic                                                                   Formular 2 
 

(denumirea/numele) 
 
 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 
 

Catre Comuna Gratia 
 
 

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ...... 

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in 

documentatia mai sus mentionata, sa furnizam servicii livrare hrana caldă la domiciliu - catering 

pentru grupul țintă din cadrul proiectului Sunt mândru că sunt bunic, pentru 

suma de .................................. (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei) platibila dupa 

receptia lor, la care se adauga TVA in valoare de .............................................. (suma in litere si in cifre, 

precum si moneda ofertei) 

 
Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam serviciile specificate 

mai sus, in graficul de timp solicitat de autoritatea contractanta. (se va indica anexa la formular) 

 
Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 

..............................................................(durata  in  litere  si  cifre)  zile,  respectiv  pana  la  data  de 

....................... (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte 

de expirarea perioadei de valabilitate. 

Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 

constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

 
Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind castigatoare, vor constitui 
un contract angajant intre noi. 

 
 

Data: / /          
 
 

    (numele si prenume)    (semnatura si stampila)  , in calitate de   , 
legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele  (denumire/nume operator economic)  . 



Anexa formular 2 
Operator economic 

 
(denumirea/numele) 

 
 
 
 

CENTRALIZATOR DE PRETURI 
 

SERVICII Preţ unitar/zi Nr. zile  Total fără TVA 
    
    

TOTAL OFERTĂ FĂRĂ TVA  

TVA  
TOTAL , inclusiv TVA  

 
 

Data:    /   /   
 

    (numele  si prenume)_   ,  (semnatura si stampila)  ,  in calitate de   , 
legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele  (denumire/nume operator economic)  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular nr 3 
 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 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 
privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei 
instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, 
infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terorism, traficul şi exploatarea 
persoanelor vulnerabile, fraudă şi/sau spălare de bani. 

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. 

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din Codul penal 
referitor la: "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte 
unităţi (. ) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, 
potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte 
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă." 

 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ................. 
Numele şi prenumele semnatarului ................. 
Data ................. 

 
NOTĂ: 
Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, de către reprezentantul ofertantului. 

Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de 
reprezentantul său legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular nr 4 
 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 
 

Subsemnatul, ............................................................................................. reprezentant împuternicit al 
............................................ (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului ................................................... , la procedura de 
achiziție de servicii sociale  Servicii de tip masa pe roti pentru grupul tinta - catering  în cadrul 
proiectului Sunt Mîndru ca sunt Bunic Contract: POCU/436/4/4/127719 organizată de comuna Gratia  
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. 165 din Legea 98/2016 privind achizițiile 
publice, respectiv nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 
general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având 
caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu prevederile legale. 

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. 

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din Codul penal referitor la: 
"Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi ( ... ) în 
vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 
luni la 2 ani sau cu amendă." 

 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ................. 
Numele şi prenumele semnatarului 
Data 

 
 
 
 

NOTĂ: 
Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, de către reprezentantul ofertantului. Această 

declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Formular nr 5 

 
Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 alin (1) din Legea nr. 98/2016 

 

Subsemnatul, ............................................................................................ reprezentant împuternicit al 
............................................   (denumirea    operatorului    economic)    în   calitate   de  candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terţ     susţinător     al     candidatului/ofertantului     ...................................................,     la     procedura de 
achiziție de servicii sociale  Servicii de tip masa pe roti pentru grupul tinta - catering  în cadrul 
proiectului Sunt Mîndru ca sunt Bunic Contract: POCU/436/4/4/127719 organizată de comuna Gratia declar 
pe propria răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 167 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, respectiv în ultimii 3 ani: 

a) nu a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea 98/2016; 
b)  nu se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 
c) nu a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea; 

d) nu a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură 
cu procedura în cauză; 

e)  nu se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
f)  nu a participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire; 

g) nu şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii 
publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, având drept 
consecință încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

h)nu este în situația în care să prezinte declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea 
autorităţii contractante; 

i) nu a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante. 
 

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. 

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din Codul penal referitor la: 
"Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea 
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia 
făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă." 

 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ................. 
Numele şi prenumele semnatarului ................. 
Data ................. 

------------ 

NOTĂ: 
Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, de către reprezentantul ofertantului. Această 

declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular nr 6 
 
DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAȚIILOR PRIVIND  
                  SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 

 
 

Subsemnat(ul)/a ……………………………….(nume și prenume în clar a 
persoanei autorizate) reprezentant legal al 
…………………………….(denumirea ofertantului), participant la 
procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de 
Servicii de tip masa pe roti pentru grupul tinta - catering  în cadrul proiectului 
Sunt Mîndru ca sunt Bunic Contract: POCU/436/4/4/127719 organizată de comuna 
Gratia, 

 
Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice, că mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, 
în conformitate cu reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al 
relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, 
legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi 
acordurile internaţionale în aceste domenii. 

 
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am ținut 

cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de sănătate și de securitate 
în muncă, costurile aferente îndeplinirii acestei obligații fiind incluse în oferta 
astfel cum acestea sunt indicate în prețul contractului conform propunerii 
financiare. 

 
 

NOTA: Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel 
național şi se referă la condițiile de muncă şi protecția muncii, securității şi 
sănătății în muncă, se pot obține la Inspecția Muncii sau pe site-ul: 
http://www.inspectmun.ro/site/Legislatie/legislatie.html. 

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

Operator economic, 
 

………… 
………………. 
(semnătura 
autorizată ) 
 
 
 
 
 

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


OPERATOR ECONOMIC                              Formularul nr. 7 

 
(denumirea/numele) 

 
PROPUNERE TEHNICĂ 

 
Examinând Solicitarea de ofertă, subsemnatul/subsemnaţii, 

reprezentant/reprezentanţi al/ai ofertantului  (denumirea/numele 
ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 
Caietul de sarcini, să prestăm: 

 
                Servicii de tip masa pe roti pentru grupul tinta - catering  în cadrul proiectului  
             Sunt Mîndru ca sunt Bunic Contract: POCU/436/4/4/127719 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 

Susemnatul/Subsemnaţii, reprezentant/reprezentanţi al/aiofertantului 
  (denumirea/numele ofertantului), 
declar/declarăm că am citit, am luat la cunoștință și îmi asum/ne asumăm 
prevederile invitației de participare, caietului de sarcini și anunțului publicat în 
SEAP aferent procedurii de achiziție de servicii de tip masa pe roți pentru 
membrii din grupul tinta in cadrul proiectului POCU 436/4/4/127719. 

 
 

Data  /  /   

 
  , în calitate de  _, legal autorizat să semnez 

(semnătura) 
 
 
 

oferta pentru şi în numele  . 
(denumire/nume operator economic) 
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