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CONTRACTUL DE ACHIZIŢIE:
SERVICII DE CATERING ÎN CADRUL PROIECTULUI
„O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”
COD CPV 55520000-1 (SERVICII DE CATERING) (REV.2)

AVIZĂM FAVORABIL,
Responsabil financiar
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ICUŞCĂ Radu
IONICEANU Oana - Elena
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Documentaţia de atribuire
ACHIZIŢIE SERVICII DE CATERING
COD CPV 55520000-1

Titlul proiectului POSDRU:

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT
TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI
- SUCEAVA
“O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”

ID proiect POSDRU:
Calitatea achizitorului în cadrul proiectului:

POSDRU/108/2.3/G/79238
Beneficiar

Achizitor:

1.

INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor:

Denumire: SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ”
RĂDĂUŢI
Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, camera 213,
jud.Suceava, România

loc. Suceava,

Persoana de contact: Aleodor Nichifor
Telefon: 0744-709007

Fax: 0230-204140

E-mail: aleodor.nichifor@romtelecom.ro
Adresa de internet: www.sindicatulbogdanvoda.ro

1.2. a) Termenul limită de depunere a ofertelor: data 18.11.2011, ora 10:00.
b) Adresa unde se primesc ofertele:
SUCEAVA, str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, loc. Suceava, camera 213
jud.Suceava, România
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Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia
pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor,
aceasta fiind păstrată la sediul achizitorului nedeschisă.
1.3. Procedura de atribuire
Procedura selectată:
(conform anexa 1 la Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 privind achiziţiile publice)
a) Procedura de cercetare a pieţei - studiu de piaţă



b) Procedura competitivă



1.4. Calendarul procedurii de atribuire







Data publicării anunţului: 11.11.2011
Termen limită de solicitare a clarificărilor de la Achizitor: 16.11.2011, ora 1000
Termen limită de transmitere a clarificărilor de către Achizitor: 17.11.2011, ora 1000
Termen limită de depunere a ofertelor: 18.11.2011, ora 1000
Data deschiderii ofertelor 18.11.2011, ora 1400
Data limită de evaluare a ofertelor şi întocmire a procesului - verbal de selectare a ofertei
câştigătoare: 18.11.2011, ora 1500

2.
OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie
Titlul: CONTRACT DE SERVICII DE CATERING, COD CPV 55520000-1
2.1.2. Descrierea serviciului ce va fi achiziţionat:
SERVICII DE CATERING, COD CPV 55520000-1, în cadrul proiectului “O ŞANSĂ PENTRU
VIITOR”, cu cerinţele tehnice şi caracteristicile detaliate la punctul 5 din prezenta
documentaţie.
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări
(b) Produse
(c) Servicii
Categoria serviciului:
Principala locaţie a lucrării:

Principalul loc de livrare

2B X
Principalul
loc de prestare:

-

-

La locatiile indicate de Beneficiar
la efectuarea fiecarei comenzi.
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2.1.4. Durata contractului de achiziţie:
De la data semnării contractului până la finalizarea perioadei de cursuri descrise in prezenta
documentatie, dar nu mai tarziu de data finalizarii proiectului, respectiv până la data de 30.06.2012.

3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU
STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Preţul cel mai scăzut

X

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

□

Observaţie:
În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ
minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se va solicita respectivilor
ofertanţi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi
atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. În situaţia în care
egalitatea persistă, preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre participanţii care au
formulat ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a înscris primul la procedură, desemnându-l
câştigătorul procedurii, cu condiţia încadrării preţului solicitat în valoarea fondurilor alocate pentru
această achiziţie.
4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1 Limba de redactare a
Limba română.
ofertei
4.2 Moneda in care este
LEI fără TVA.
exprimat
preţul
contractului
4.3 Perioada minimă de 60 zile de la data deschiderii ofertelor
valabilitate a ofertei
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4.4 Modul de prezentare a A. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE
ofertei (tehnic şi financiar)
a) Situaţia personală a ofertantului:
1. Declaraţie privind eligibilitatea completată în conformitate cu
Formularul A din Secţiunea Formulare – în original;
2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.
181 completată în conformitate cu Formularul B din Secţiunea
Formulare. – în original;
3. Declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea
obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat.
b)Capacitatea
de
exercitare
a
activităţii
profesionale/înregistrare:
1. Certificat de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului
Comertului, in copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu
semnatura si ştampila, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul
de activitate al societatii.
2. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă instanţa competentă, în copie, certificată pentru
conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampilă din care să
rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii.
3) Copie după autorizaţia de catering
4) Copie certificat HACCP al firmei sau diploma persoanei
responsabile de această activitate
Documentele de mai sus trebuie să fie valabile la data depunerii
ofertei şi pe toată durata de execuţie a contractului de achiziţie
publică.
c) Capacitate economică şi financiară:
Fişa de informaţii generale (Formular 2) - original.
d) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
a) listă a principalelor servicii similare (servicii de catering)
prestate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de prestare,
beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi
contractante sau clienţi privaţi.
 solicitat
 nesolicitat
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b) declaraţie pe propria răspundere referitoare la
echipamentele/resursele tehnice angajate pentru onorarea
contractului – în original;
 solicitat
 nesolicitat
Se vor prezenta resursele proprii si ale
subcontractantilor/asociatilor necesare derularii contractului (
mijloace de transport, spatii de depozitare, productie, dotari
echipamente/utilaje tehnologice)
Pentru mijloacele de transport alimente se vor prezenta copii ale:
-Certificatului de înmatriculare ;
-Autorizatiei sanitare si sanitar-veterinare eliberata de catre ASP si
ASV
c) Autorizarea emisa de institutii abilitate din subordinea
Ministerului Sanatatii cu privire la functionarea spatiului de
productie si depozitare alimente (ASP, ASV)
 solicitat

 nesolicita

B. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE
Oferta va contine descrierea tehnică a serviciilor ce fac obiectul
prezentulei documentatie de achizitie.
C. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Modul de prezentare a propunerii financiare – se va completa
Formularul 3.
Se va prezenta un centralizator de pret defalcat in lei si in euro la
curs mediu 1 leu = 4,3 euro
Prezentarea ofertelor
Oferta se transmite la adresa achizitorului mentionata anterior, cu
mentiunea „Oferta servicii de catering “
Data limita de primire a ofertelor: 18.11.2011, ora 10.00
Data deschiderii ofertelor: 18.11.2011, ora 14.00
Documentele obligatorii pe care trebuie să le depună ofertanții:
-Oferta tehnică
-Oferta financiară
-Doumentele de calificare
Notă: Neprezentarea acestora, precum şi lipsa unei Declaratii pe
propria răspundere conform prevederilor art. 11 alin 4 din HG
925/2006 modificată prin HG 834/2009, va duce la descalificarea
Ofertantului şi eliminarea acestuia din competiţie.
Plicul exterior va fi însoţit de o scrisoare de înaintare.
Plicul interior trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă.
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Oferta tehnică trebuie sa respecte specificaţiile tehnice minime.
Oferta financiară va trebuie să includă oferta de preț globală.
Preţul ofertat se va exprima in LEI fără TVA.
Preţul ofertat va fi preţul total pentru Servicii de CATERING .
Prețul ofertat nu va include TVA
Preturile vor rămâne ferme pe toata durata contractului.
Nu sunt acceptate oferte alternative.
Nu se acceptă oferte parţiale.
Operatorul economic va emite facturi pentru serviciile prestate pe
durata contractului.
Facturile vor fi plătite in termen de maxim 45 zile lucrătoare de la
data când au fost emise.
Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al
beneficiarului în contul indicat de prestator sau in numerar în mai
multe tranşe, asa cum se va stabili în clauzele contractului.
Oferta se va depune la sediul beneficiarului din str. Nicolae
Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, camera 213, loc.
Suceava, jud.Suceava, România, până la data de 18.11.2011, ora
10.00. Pe plicul exterior se va menționa cu majuscule:
1. OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE CATERING ÎN
CADRUL PROIECTULUI „O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”.
2. A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 18.11.2011, ORA
14:00.
La depunerea plicului, ofertanţii vor solicita înregistrarea datei şi orei
pe plicul mare exterior.
4.5 Posibilitatea retragerii
sau modificării ofertei

Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă
adresată achizitorului până la data deschiderii ofertelor. Ofertantul
poate modifica conţinutul ofertei, până cel târziu cu o zi înainte de
data stabilită pentru depunerea ofertelor, prin solicitare scrisa
adresată achizitorului în vederea modificării ofertei.
Se consideră oferta întârziata oferta depusă la altă adresă decât cea
indicată în anunţ şi în documentaţia pentru ofertanţi ori este primită de
achizitor după expirarea datei limită de depunere. Ofertele întârziate
se consideră respinse şi se returnează ofertantului nedeschise.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina
ofertantului.

7

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în oameni!
4.6 Informaţii referitoare la Serviciile de catering se vor presta conform indicatiilor din oferta
prestarea serviciilor
tehnica.
4.7
Modalităţi
de
contestare
a
deciziei achizitorului de
atribuire a contractului de
achizitie
si
de
soluţionare a contestaţiei

Contestaţiile împotriva deciziei
achizitorului
de atribuire
a
contractului de achiziţie se depun în termen de 24 de ore de la
primirea înştiinţărilor privind oferta câştigătoare, la adresa str.
Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, camera 213, loc.
Suceava, jud.Suceava, România.
Contestaţiile vor fi soluţionate de comisia de evaluare a ofertelor
numită prin decizie.
Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 24 de ore de la primirea
contestaţiei.
În cazul determinării nerespectării normelor legislative sau
instrucţiunilor AMPOSDRU în vigoare, managerul de proiect va lua o
decizie în acord cu normele legislative sau instrucţiunile
AMPOSDRU în vigoare.

4.8 Clauzele
contractuale obligatorii,
inclusiv condiţiile
de actualizare /modificare
a preţului contractului
de achiziţie

5. DESCRIEREA

În cazul în care contestatarul nu va fi mulţumit de răspunsul primit de
la Achizitor la contestaţia sa, se va putea adresa instanţei
competente.
Preţul în lei este ferm şi neajustabil.
Preţul contractului de achiziţie nu se actualizează/modifică pe
perioada de derulare a contractului.
Cheltuielile de transport, cazare, diurnă, costuri administrative (dacă
e cazul) pentru desfăşurarea serviciului sunt incluse în preţul total al
prestaţiei şi nu se vor plăti separat.

OBIECTULUI

CONTRACTULUI

–

SPECIFICAŢII TEHNICE

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI,
promotorul proiectului cu titlul „O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”, proiect cofinanţat din Fondul Social
European şi Bugetul Naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”,
Domeniul major de intervenţie: 2.3.Acces şi participare la formare profesionala continua (FPC) –
Contract nr. POSDRU/108/2.3/G/79238 şi fonduri proprii, achiziţionează SERVICII DE CATERING
A PROIECTULUI POSDRU/108/2.3/G/79238, în vederea implementării acestui proiect.
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CAIET DE SARCINI/SPECIFICAŢII TEHNICE
privind achiziţia de servicii de catering
Cod CPV 55520000-1 (SERVICII DE CATERING) (Rev.2)

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru ofertanti a
contractului de achizitie şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora ofertantul participant la
procedură îşi va elabora oferta sa în vederea atribuirii contractului de prestare servicii având ca
obiect prestarea serviciilor de catering.

CONSIDERAŢII GENERALE:
Serviciile de catering sunt solicitate pentru perioada de derulare a cursurilor ramasa pana la finele
primului an de implementare a proiectului “O sansa pentru viitor”, respectiv pentru perioada
01.12.2011 – 31.06.2012.

DESCRIEREA SERVICIULUI DE CATERING:
Prestatorul trebuie să asigure zilnic, de luni pana sambata, pregătirea (daca e cazul), prepararea
(daca e cazul) şi livrarea produselor enumerate mai jos, pentru 30 de cursanti cursanti pe intreaga
perioada de derulare a cursurilor.
In fiecare zi de curs se estimeaza ca va fi o pauza de cofee-break, pentru care Prestatorul trebuie
sa asigure urmatoarele produse:
- cafea
- ceai
- apa minerala/plata
- fructe asortate
- fursecuri asortate
- biscuiti (salatini) diverse arome
- saleuri (diverse sortimente)
- pahare plastic
- betigase
- zahar pentru cafea/ceai
- servetele
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Obligatii in prestarea serviciului pentru Prestator:
- prepararea produselor – daca e cazul - se va face în conditii de securitate si siguranta
alimentara..
- transportul in recipiente adecvate pentru mentinerea calda a bauturii (cand este cazul) la locul de
servire
Personalul autoritatii contractante va avea obligatia si dreptul de a urmari si verifica distribuirea
produselor pe tot parcursul desfasurarii acestor activitati.
In cazul in care vor constata abateri care pot conduce la consecinte grave pentru starea de
sanatate a cursantilor, autoritatea contractanta are dreptul sa opreasca distribuirea produselor
alimentare, iar prestatorul serviciilor de catering va fi obligat sa inlocuiasca produsele in cauza cu
altele/alta corespunzatoare, fara a pretinde plati suplimentare pentru aceasta, in termen de 2
(doua) ore de la primirea notificarii.
Transportul produselor va fi asigurat de catre personalul prestatorului serviciilor de catering pana la
locul de prestare a serviciilor.
Recipientele în care se vor servi produsele vor fi de unică folosinţă si se vor asigura tacamuri
(daca este cazul) din plastic . In cazul unor produse preambalate acestea trebuie sa fie ambalate
individual (recipiente/pungi din plastic sigilate si etichetate).
La finalul fiecarei saptamani de curs se va intocmi proces verbal de receptie.
Spatiile de servire a mesei si vesela:
Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului de servicii un spatiu pe care acesta il va amenaja si
dota adecvat pentru servirea produselor.
In vederea rezolvarii problemelor curente si evitarii unor disfunctionalitati, prestatorul serviciilor de
catering va numi o persoana cu responsabilitati operative, care va prelua zilnic eventualele
solicitari si observatii din partea autoritatii contractante, facute de persoanele desemnate de
conducerea autoritatii contractante.
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CONSIDERATII PRIVIND REALIZAREA PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE

CONDITII MINIME IMPUSE DE BENEFICIAR:

Produsele aprovizionate vor fi insotite de documentele legale prevazute de legislatia in vigoare
(facturi fiscale, avize de insotire a marfii, avize, certificate sanitar-veterinare, declaratii de
conformitate, certificate de calitate, etc) care vor fi prezentate autoritatii contractante, ori de cate ori
aceasta le solicita, in copie xerox si original.
Produsele aprovizionate vor fi ambalate, etichetate, inscriptionate si stampilate, dupa caz, potrivit
legislatiei sanitar-veterinare in vigoare.
La data incheierii contractului, ofertantul castigator va prezenta obligatoriu o Lista de produse care
urmeaza a fi folosite in derularea contractului.
Ofertantul trebuie sa asigure conditiile igienico-sanitare prevazute de actele normative in vigoare
pentru depozitarea si pastrarea produselor agro-alimentare si pentru prepararea, depozitarea si
transportul acestora.
Prestatorul are obligatia de a remedia neconformitatile constatate de catre autoritatea contractanta
in termen de 24 ore, iar inlocuirea alimentelor necorespunzatoare se va face imediat. In cazul in
care neconformitatile constatate nu sunt remediate in termenul stabilit se va declansa procedura
de reziliere a contractului, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.

Cerinte specifice privind transportul:
Mijloacele de transport si/sau containerele folosite la transportul alimentelor trebuie mentinute
curate si in bune conditii pentru a proteja alimentele de contaminare si trebuie, cand este necesar,
sa fie create conditii pentru a permite o curatire adecvata si o igienizare corespunzatoare.
Mijloacele de transport si recipientele folosite vor fi supuse dezinfectiei conform normelor
epidemiologice in vigoare.
Transportul si distribuirea produselor se va face in recipente adecvate care sa pastreze
temperatura alimentelor, separat pentru fiecare produs.
Recipientele ce sunt folosite la transportul produselor aditionale alimentelor sau la transportul
diferitelor alimente in acelasi timp se vor separa pe produse, acolo unde este necesar, pentru
evitarea contaminarii.
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Cerinte specifice privind igiena personala:
Fiecare persoana/salariat care lucreaza in zona de manipulare a produselor va mentine igiena
personala si va purta echipament de protectie si de lucru adecvat si curat.
Personalul care lucreaza la prepararea produselor (daca este cazul) trebuie sa aiba analizele
medicale la zi si sa respecte regulile igienico-sanitare prevazute de legislatia in vigoare. Controlul
medical la angajare si periodic al personalului care participa in mod direct la primirea, depozitarea,
prelucrarea produselor, se va efectua in conformitate cu prevederile legale si recomandarile
medicului de medicina a muncii, putand fi verificat de autoritatea contractanta.

Cerinte specifice privind alimentele:
Toate alimentele care sunt depozitate, impachetate, manipulate, afisate si transportate, vor fi
protejate impotriva oricaror contaminari probabile ce va face alimentele improprii consumului
uman, periclitarii sanatatii sau contaminarii in asa mod incat nu se vor putea consuma in acea
stare. In particular, alimentele trebuie amplasate si/sau protejate astfel incat sa se minimalizeze
riscul contaminarii. Se vor introduce masuri adecvate astfel incat eventualele epidemii sa poata fi
controlate si evitate.
Produsele intermediare si produsele finite, posibile de a fi mediu de dezvoltare a microorganismelor patogene sau de a forma toxine, trebuie mentinute la temperaturi care sa nu prezinte
risc pentru sanatate. Potrivit cu siguranta alimentelor, se vor permite perioade limitate, in afara
temperaturii potrivite, atunci cand este necesar ca alimentele sa se adapteze modalitatilor de
preparare, transport, depozitare, prezentare si servire.

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat sa descrie clar si fara ambiguitati modul
de realizare a serviciilor de catering.
In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta minim 2 meniuri cu continut si gramaj adecvat care sa
corespunda ofertei tehnice.
Mesele ce se vor servi nu vor fi limitate la meniurile prezentate in cadrul ofertei tehnice; ele sunt
indicative si vor fi relevante pe parcursul derularii contractului din punct de vedere cantitativ.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa cuprinda:
1. Formularul de oferta cu valoarea totala a serviciilor de catering ce vor fi prestate pe intreaga
perioada de derulare a contractului pentru cantitatea maxima solicitata si care nu trebuie sa
depaseasca valoarea de 5 lei/zi/persoana (Valoarea mentionata este maximala).
12
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2. Anexa la Formularul de oferta in care se va prezenta modul de fundamentare pretului .
Pentru un cursant intr-o zi se va lua in calcul c-val produselor servite in pauza de cafea.
Serviciul prestat poate fi diminuat sau suplimentat într-un procent de pănă la 20% in funcţie de:
b)-numărul de cursanti
c)-rectificările din cadrul bugetului proiectului
d)-alte situaţii neprevăzute

CRITERII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Evaluarea ofertei tehnice
Numai ofertele care au îndeplinit cerinţele minime de calificare vor fi evaluate în această etapă.În
urma evaluării tehnice vor fi considerate admisibile numai acele oferte care îndeplinesc elementele
obligatorii pentru specificaţiile tehnice precizate în prezenta documentaţie.

Evaluarea ofertei financiare
Ofertele declarate admisibile din punct de vedere tehnic vor fi evaluate luându-se în considerare
criteriul „preţul cel mai scăzut”.

Desemnarea ofertei câştigătoare
Ofertantul cu oferta financiară conţinând cel mai scăzut preţ dintre cele considerate admise din
punct de vedere administrativ şi tehnic va fi desemnat câştigătorul procedurii.

Informare ofertanţi
Achizitorul va informa ofertanţii cu privire la rezultatul procedurii de atribuire a contractului, prin
publicarea unui anunţ de informare cu privire la rezultatul procedurii prin:
13
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- remiterea - sub semnătură/stampila – a rezultatului procedurii și/sau
- prin poștă și/sau
- pe site-ul www.sindicatulbogdanvoda.ro.

Elaborat,
Consilier juridic Oana-Elena Ioniceanu

Avizat,
Responsabil financiar Radu Icuşca

Aprobat,
Manager de proiect Aleodor Nichifor
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FORMULARE

Capitolul conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea si
prezentarea ofertei si a documentelor care o însotesc şi, pe de alta parte, să permită comisiei de
evaluare examinarea si evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedură are
obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod
corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.
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FORMULARUL 1

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

a)
b)

c)
d)

Subsemnatul
......................................................................................,
reprezentant
împuternicit
al
.............................................................................................................................................................
........, (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la
procedura pentru achiziţia de Servicii de CATERING de către SINDICATUL LIBER
INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI - SUCEAVA, declar pe
proprie răspundere că:
nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare în România până la data de .................
ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani;
nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul - organizator au 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 ......................
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcţie)
___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULAR A
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul
......................................................................................,
reprezentant
împuternicit
al
........................................................................................................................,
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu
mă aflu în situaţia prevazută la art. 180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, 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, fraudă
şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri
de operatori economici, nu depun o alta ofertă comună, fiind nominalizat ca subcontractant în
cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul – organizator al procedurii au 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)
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 ......................

__________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcţie)
___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULAR 2
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)
INFORMAŢII GENERALE
Denumirea societatii/persoanei fizice autorizate:
Codul fiscal:
Adresa sediului central:

1. Certificatul de înregistrare.............................. ………………….……(numărul, data şi locul de
înregistrare)
2. Obiectul de activitate: domeniul principal si activitatea principala: ......................................
.................................... în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
3.
Birourile
filialelor/sucursalelor
locale,
dacă
................................................…….…………………………………………………
complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

este

cazul:
(adrese

4. Principala piaţă a afacerilor: .........................................……………………………................
5. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Anul

Cifra de afaceri
(mii lei)

Curs mediu euro

Cifra de afaceri anuală
(euro)

6. Cifra medie de afaceri: ………............... (euro)
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7. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
respectam prevederile ……………………….., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
…………. din ………………
Data completării ......................

Operator economic,
_______________
(semnătura autorizată şi ştampilă)

19

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în oameni!

FORMULAR 3

OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către:
Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii „Bogdan Vodă” RĂDĂUŢI – SUCEAVA

Domnilor,
1. Examinând documentaţia pentru ofertanţi, subsemnatul, _____________________,
reprezentant al ofertantului _________________________ (denumirea/numele ofertantului), mă
ofer ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată,
să prestez serviciile de CATERING prezentate în documentaţia pentru ofertanţi pentru suma de
______________________ lei (suma în litere şi în cifre), reprezentând ____________________
euro (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
_______________________ lei (suma în litere şi în cifre), ........................... lei/lună.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile aferente în maxim 10 (cincisprezece) zile de la data semnării contractului.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (şaizeci) zile de
la ofertare, respectiv până la data de _____________, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
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4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.
6. Actele de procedură vor fi comunicate către ofertant de către Achizitor la adresa
_________________________ (se completeaza cu adresa ofertantului pentru comunicare).

Data: _______________

_____________________________ (numele reprezentantului ofertantului), în calitate de
_____________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele __________
__________________________ (denumirea ofertantului)
_________________________
(semnătura autorizată şi ştampila)
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