
UNIUNEA EUROPEANA Instrumente Structurale 
2014-2020 

Proiect co-fman ţat din Programul Opera ţ ional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritar ă  4: Incluziunea social ă  şi combaterea s ără ciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunit ăţi marginalizate (non-rom ă ) 
aflate in risc de s ărăcie ş i excluziune social ă, prin implementarea de m ăsuri integrate 
Titlul proiectului: "Şansa T — M ăsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă , 
ocupare, asistenţă  social ă  continuă  ş i locuire, In cartierul N. B ălcescu — Tecuci" 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/103078 
Investim in dezvoltare durabil ă  i promovăm enalitatea de şanse! 

Aprobat, 

Primar 

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

in vederea atribuirii contractului de achizitie publica ce are ca obiect: Achizi ţio9afe-a se 

pentru copiii care particip ă  la cercurile de medita ţ ii pentru bacalaureat" 	cad9--proiectului S'ansa T — 

Măsuri integrate de educa ţ ie, formare profesional ă , ocupare, asisten ţă  L2sia4 continu ă  i ocuire, 1n 

cartierul N. B ă lcescu —Tecuci" Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/103078 

Cod CPV: 55520000-1 — Servicii de catering 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 



UNIUNEÂ EUROPEANĂ 
	

lnstrumerite Structurale 
2014-2020 

Proiect co-finantat din Programul Opera ţional Capital Ijman 2014-2020 
Axa prioritară  4: lncluziunea social ă  si combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunitàti marginal izate (non-rom ă ) 
aflate în risc de s ărăcie si excluziune social ă, prin iniplernentarea de rn ăsuri integrate 
Titlul proiectului: ansa T —M ăsuri integrate de educa ţ ie, formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  social ă  continuă  si locuire, în cartierul N B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/103078 
Investiin în dezvoltare durabil ă  si nromovărn eealitatea de sansel 

CONŢINUT DOCUMENTAŢ IE: 

l. SECŢIUNEA l - FIŞA DE DATE A ACHIZIŢ IEI 

11. SECŢ IUNEA 11 - CAIET DE SARCINI 

111. SECŢIUNEA 111 -FORMULARE 

lv. SECŢIUNEA IV -MODEL CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

SECŢIUNE l 

PRIMĂRIA MUNICiPiULUI TECUCI 



o UNIUNEA EUROPEANĂ  Strumeflte Structurale 
2014-2020 

Proiect co-finantat din Programul Opera ţ ional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: Inc!uziunea social ă  si combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ăruiui de comunităti marginalizate (non-rom ă ) 
atlate în risc de s ărăcie si excluziune social ă, prin irnplenientarea de m ăsuri integrate 
Titlul prolectu!ui: ansa T - M ăsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  social ă  Cofltinu ă  si locuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/1 03078 
Investim în dezvoltare durabil ă  şi promovăm egalitatea de ansel 

FIŞA DE DATE 

SECŢIUNEA l: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ  

1.1) DENUMIRE, ADRESĂ  Ş l PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficial ă : MUNICIPIUL TECUCI 

Adresă : Str. 1 Decembrie 1918, nr.66, Tecuci, iud Gala ţ i 

Localitate: Tecuci Cod poştal: Jara:Romania 

805300 

Punct(e) de contact: : Str. 1 Decembrie 1918, Telefon: 0372364111 

nr.66, Tecuci, iud Gala ţ i 

În atentia: 

E-mail: achizitii@municipiultecuci.ro  

Site: www.primariatecuci.ro  

Adresa/ele de internet (dac ă  este cazul): 

Adresa sediului principal al autorit ăţ ii contractante (URL): 

Adresa profilului cump ă ră torului (URL): 

Alte informa ţ ii pot fi obţ inute la: 

X Punctul (punctele) de contact men ţ ionat(e) anterior 

o Altele: completaţianexaA.l 

Caietul de sarcini, documenta ţ ia specific ă  (pentru concesiuni) ş i/sau documentele suplimentare 

(inclusiv documentele pentru dialogul competitiv ş i sistemul de achiziţ ie dinamic) pot fi obţ inute la: 

X Punctul (punctele) de contact men ţ ionat(e) anterior 

o Altele: completaţi anexa A./l 

Ofertele/proiectele sau solicit ă rile/cererile departicipare sau candidaturile trebuie transmise la: 

PRIMĂRIA MUNICtPIULUI TECUCI 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
	

lnstrumente Structurale 
2014-2020 

Proiect co-finan ţat din Programu! Opera ţ ional  Capital Uman 20 14-2020 
Axa prioritar ă  4: liicluziunea social ă  si combaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ăru!ui de comunit ăţ i marginalizate(non-rom ă ) 
aflate în risc de s ărăcie ş i excluziune social ă , prin iiiiplementarea de măsuri integrate 
Titlui proiectului: ansa T - M ăsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă , 
ocupare, asistenţă  socială  continuă  si locuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/1 03078 
nvestim în dezvoltare durabil ă  şi promov ăm egalitates de anse 

X Punctul (punctele) de contact men ţ ionat(e) anterior 

o Altele: completaţi anexa A.11l 

Num ă r zile pân ă  la care se pot solicita clarific ă ri înainte de data limit ă  de depunere a 

ofertelor/candidaturilor 

ZiIe: 6 (înainte de data limită  de depunere a ofertelor/candidaturilor) 
Număr de zile până  la care autoritatea contractant ă  este obligat ă  să  răspundă  la clarificări: 3 zile 

până  la data stabilită  pentru depunerea ofertelor. 

1.2) TIPUL AUTORITĂŢ II CONTRACTANTE Ş l ACTIVITATEA PRINCIPALĂ  (ACTIVITĂŢ ILE PRINCIPALE) 

Minister 	sau 	orice 	altă 	autoritate 	naţ ională 	sau u Servicii publice generale 

federal ă , inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale 

acestora 
Apă rare 

Agenţ ie/birou na ţ ional sau federal 
Ordine ş i siguranţă  publică  

Colectivitate teritorial ă  i Mediu 

Agen ţ ie/birou regional sau local 
Afaceri economice ş i financiare 

Ei Organism de drept public 
Să nă tate 

ci lnstitu ţ ie/agen ţ ie european ă  sau organiza ţ ie 
Construcţ ii ş i amenaj ă ri teritoriale 

european ă  Protecţ ie social ă  

AItele (preciza ţ i): Recreere, cultur ă  ş i religie 

o Educaţ ie 

. Altele (precizaţ i): 

Autoritatea contractant ă  acţionează  în numele altor autorit ăţ i contractante 	 da 

nu 

SECTIUNEA 11: OBIECTUL CONTRACTULUI 

11.1) DESCRIERE 

4 	
M. #, 

PRIMĂRIAMUNICIPIULUI TECUCI 



oUNIUNEA EUROPEANA 	 Instnjmente Structuraie 
2014-2020 

Protect co-tnan ţat din Programul Opera ţ ional Capita! Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: Inciuziunea social ă  si combaterea s ărăciei 
Obtectiv Specific: Reducerea num ăru!ui de comunităti margtnalizate (non-rom ă ) 
af!ate în nsc de s ărăcie si excluziiine social ă , prin irnplernentarea de na ăsuri integrate 
Titlu! proiectului: Şansa T— M ăsuri integrate de educa ţ ie, formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  socială  continu ă  şi locuire, în cartierul N. B ă lcescu — Tecuci 
Contract de fnan ţare nr: POCU/20/4/2/1 03078 
lnvestim în dezvoltare durahil ă  si nrnirinvă rn epalitstrni ile sansei 

I1.1.1) Denumirea dată contractului/concursului/proiectului de autoritatea 

contractantă/entitatea contractant ă  

Achiziţ ionarea serviciilor de catering pentru copiii care particip ă  Ia cercurile de 	meditaţ ii pentru 

bacalaureat 	în cadrul proiectuiui Sansa T - M ăsuri integrate de educa ţ ie, formare profesional ă , 

ocupare, asisten ţă  social ă  continu ă  si locuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci 	Contract de 

finanţare nr: POCLJ/20/4/2/103078 

11.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucră rilor, de livrare a produselor sau de prestare 

a serviciilor 

(A/egeţi o singură  categorie - lucrări, produse sau servicii - cea care corespunde ce/ mai bine 

obiectului specific a/ contractului sau ach iziţiei dumneavoastră) 

a) Lucră ri B) Produse c) Servicii 	• 
O O 

Executare Cum pă rare Categoria 	serviciilor: 

o Servicii 	sociale 	si 	alte 
Proiectare ş i executare 	° servicii 	specific 	- 	Anexa 

Executarea, prin orice 	o 
Leasing Nr.2 	1.98/2016 	privind 

° achiziţ iile publice - Servicii 

mijloace, a unei lucr ă ri, Închiriere hoteliere si restaurante 

conform cerin ţelor ° (Pentru 	categoriile 	de 

închiriere cu op ţ iune de se:cii 	1-27, 	consultai 
specificate de autoritatea 

contractant ă  2004/18/CE). 

cu mpă  ra re 

O combina ţ ie între acestea 

° 

Locul principal de executare - Locul principal de livrare Locul principal de prestare 

Conform Caietului de 

PRiM,RIA MUNiCIPiULUI TCUCI 



* * * 
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Proiect co-finan ţat din Programul Opera ţioriai Capital !Jman 2014-2020 
Axa pr!oritară  4: Inc!uziunea social ă  si combaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunită(i marginabzate (non-rom ă ) 
afiate în risc de s ărăcie si excluziune social ă , prin irnplementarea de m ăsuri integrate 
TitIul proiectului: ansa T - M ăsuri integrate de educa ţ ie, formare profesional ă r  
ocupare, asisten ţă  socială  continuă  si Iocuire, în cartierul N. B ălcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare  nr: POCU/20/4/2/1 03078 
Investim în dezvoltare durahil ă  şipromov ăm egalitatea de şanse! 

- Cod NUTS riririririri Sarcini 

11.1.3) Procedura implic ă  
Un contract de achizi ţii publice 	 • 
Punerea în aplicare a unui sistem de achizi ţ ie dinamic (SAD) 	ri 

Încheierea unui acord-cadru 	 ri 

11.1.5) Descrierea succint ă  a contractului sau a achiziţiei/achizi ţiilor 

Serviciilor de catering pentru copiii care particip ă  la cercurile de 	meditaţ ii pentru bacalaureat în 

conformitate cu prevederile din cadrul Cererii de finan ţare/Caietul de sarcini 

11.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizi ţiile) 

Vocabular principal 

Obiect principal 55520000-1 - Servicii de catering 

11.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

11.2.1) Cantitatea total ă  sau domeniul (inclusiv, după  caz,, toate Ioturile şi toate opţiunile) 

După  caz, valoarea estimat ă  fă ră  TVA (numai în cifre): 

Valoare estimată : 6.192,67 lei fă ră  TVA 

După  cum urmeaz ă  - 15 sedinte pe an x 15 copii x 13,76 de lei f ă ră  TVA (sum ă  alocat ă  pentru fiecare 

copil participant la sedintele de medita ţ ii), x 2 ani=450 buc. 

11.2.2) Opţiuni (după  caz) 	 da ri nu x 

Dacă  da, valoarea se va completa în mod obligatoriu numai ca interval valoric 
Dacă  da, descrierea acestor op ţ iuni: 

Notă  
Acestea putândfi accesate, după  caz, în funcţie de necesităţi, prin modificarea contractului în condi ţiile 

prevăzute la art.221 din Legea nr.9812016 privind achizi ţiile publice. 

Dacă  se cunoaş te, calendarul prev ăzut de aplicare a respectivelor op ţ iuni: 

în luni: riri sau în zile: riririri (de la data atribuirii contractului) 	 - - 

11.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

PRIMÂRIA MUNICIPIuLUI TECUCI 



UNIUNEA EUROPEANĂ 
	

lnstrumente Structurale 
2014-2020 

Proiect co-flnan ţat din Programul Opera ţ iona! Capita! Ijman 2014-2020 
Axa prioritară  4: !ncluziunea social ă  si combaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ăru!ui de comunit ăti marginalizate (non-rom ă ) 
af1ate în risc de sărăcie si excluziune social ă , prin implementarea de m ăsuri integrate 
TitluI proiectului: ansa T - M ăsuri integrate de educa ţ ie, formare profesional ă . 
ocupare, aslsten ţă  socia! ă  contifluă  si Jocuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/412/103078 
liVCiI[fl Ili UeLvuliciIe (luraniia şi promovsrn egaiiiaiea ue anse 

Durata în luni: Contractul intra în vigoare la data semn ă rii lui si este valabil pân ă  la data fînaiiz ă rii 

proiectului, respectiv pân ă  la data de 28.08.2020 

:ittici (de la data atribuirii contractu/uj/emjterii ordinelor de începere a serviciilor sau lucrarilor) 

11.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

11.4.1. Ajustarea preţului contractului 	 da i nu . 

SECŢIUNEA 111: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE Ş l TEHNICE 

111.1) CONDIŢII REFERITOARE LACONTRACT 

111.1.1) Depozite valorice şi garan ţii solicitate (după  caz) 

111.1.1.a) Garan ţie de participare 	 da a nu D 

Nu este solicitat ă  garanţ ie de participare. 

11I.1.1.b) Garan ţ ie de bună  execuţie 	 da .nu EJ 

Nu este solicitată  garanţie de bună  execu ţ ie 

111.1.2) Principalele modalităţ i de finanţare ş i plată  ş i/sau trimitere la dispozi ţ iile relevante 

Proiect co-finan ţat din Programul Opera ţ ional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritar ă  4: 

lncluziunea social ă  si combaterea s ă ră ciei 

Obiectiv Specific: Reducerea num ă rului de comunit ăţ i marginalizate (non-rom ă ) aflate în risc 

de să ră cie si excluziune social ă , prin implementarea de m ăsuri integrate 

Titlul proiectului: ,,ansa T— M ăsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă , ocupare, asistenţă  s 

continuă  5i Iocuire, în cartierul N. 8 ă lcescu —Tecuci. Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/103078 

111.1.3) Forma juridică  pe care o va lua grupul de operatori economici c ăruia i se atribuie contractul 

PRIMĂRIAMUNICIPIULUI TCUCI 



* * * ** 

Proiect co-finanţat din Programul Opera ţtonal Capital Uman 2014-2020 
Axa prloritară  4. Incluziunea social ă  si combaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific Reducerea num ărului de comunită1i marginalizate (non-rom ă ) 
aate îl1 risc de s ărăcie si excluzirne social ă, prin implenientarea de m ăsuri integrate 

	

TitIul proiectului 	ansa T - M ăsuri integrate de educa ţ ie, formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  socială  continuă  si locuire, în cartierul N B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/1 03078 
lnvetini în df-.7voltai-e. cliirahilS qi rirnrnnvSrn caalfatca rlc aril 

	

(după  caz) 	 - 

Asociere în conformitate cu art. 53 din Legea nr.981202 6 - (Model orientativ - Formular nr.3). 

111.1.4) Executarea contractului este supus ă  altor condi ţii speciale (după  caz) da D nu • 

II1.1.5. Legisla ţ ia aplicabil ă  
• Legea nr.98/2016 privind achizi ţ iile publice; 

• H.G. nr.395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizi ţ ie public ă/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizi ţ iile 

publice; 

• Norme procedurale interne - Regulament propriu - privind modalitatea de derulare a 

procedu rii simplificate - proprii; 

111.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE 

111.2.1) Situaţia personal ă  a operatorilor economici, inclusiv cerin ţele referitoare Ia înscrierea în 

registrul comerţului sau al profesiei 

111.2.1.a) Situa ţ ia personală  a candidatului sau ofertantului: 

lnformaţii 5iformatitâti necesare pentru evaluarea respectării cerin ţelor 
Se va completa astfel: 

Cerin ţa nr.1 

În conformitate cu prevederile art.113 alin (11) din Legea 98/2016 privind achizi ţ iile publice si având în 

vedere specificul serviciilor de urmeaz ă  a fi prestate, precum si valoarea estimat ă  redus ă , autoritatea 

contractant ă  decide s ă  nu solicite criterii de calificare privind motivele de excludere în conformitate cu 

capitolul lv, secţ iunea a 6-a, paragraful 2 din legea 98/2016 

Cerinţa nr.2 

2.Persoanele ce de ţ in funcţ ii de decizie din cadrul autorit ăţ ii contractante, a celor cu putere de 

reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, precum si a celor implica ţ i în procedur ă  din 

partea acestuia din urm ă : Primar: Hurdubae C ă tă lin Constantin, Viceprimar: Pintilie Danu ţ , 

AdministratQr public: Mircea lulian, Director general economic: Tapoi Nicoleta, Sef Birou Achizi ţ ii 

Publice: Hasan Valeriu Gabriel, Responsabili achizitii: Alina Mirela lstrate, , Membrii comisiei de 

evaluare-Perianu Silvia, Pop loan, Nita Marian, Expert cooptat achizi ţ ii Că tă lin-Daniel Dumitric ă  
Consilieri locali: SAMIR VASILE OANCA, ANI RODICA DUMBRAVA, BOGDAN BULIGA, GHITA ANDRIUTA, 

VAS1LE DIACONU, CEZAR CROITORU, GHIORGHI MILmCI,PETRU PAPUC, TUDOR CIMPANU, 

PRiW ăRiA MIJNICIPIULUI TECUCI 



oUNIUNEA EUROPEANĂ 	 lnstrun,ente Structurale 
2014-2020 

Proiect co-finan)at din Programul Opera ţional Capital ljman 2014-2020 
Axa prioritar ă  4 lncluziunea social ă  si combaterea s ărăclei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunităti rnarginalizate (non-rom ă ) 
aflate în risc de s ărăcie si excluziune social ă , prin irnplementarea de m ăsuri integrate 
Titlul proiectului: ansa T - M ăsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  social ă  continuă  si locuire, în cartierul N. B ălcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCIJ/20/4/2/103078 
nvestlm in oezvoltare ouraolla şi promovarn egaiiiaiea ae anse! 

CONSTANTIN BULHAC, CRISTINEL MIHAI MARTIN, VALERIA OLIMPIA LOVIN, MONICA PETRONELA 

DIACONU, VASILICA CRISTINEL MIRZA, LUCIAN MATEI DRAGOMIR, GINA GEORGETA DUMITRIU, 

CONSTANTIN DOSCAŞ , IONEL LEONTE 

N otă  

1. Se vor depune dup ă  caz urm ătoarele documente: angajamentul ferm al ter ţului susţ inător din care 

rezultă  modul efectiv în care se va materializa sus ţinerea acestuia, a acordului de subcontractare i/sau 

a acordului de asociere, dup ă  caz. Nedepunerea acestora constituie temei pentru solicitarea de 

clarifică ri pentru eventualele inadverten ţe de form ă  ale informa ţ iilor 

111.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activit ăţ ii profesionale 

lnformaţ ii si formalităţ i necesare pentru evaluarea respect ă rii cerin ţelor menţ ionate: 

Cerinţa nr.1 

Operatorii economici ce depun ofert ă  trebuie să  dovedească  o form ă  de înregistrare în condi ţ iile legii 

din ţara de rezidenţă , să  reiasă  că  operatorul economic este legal constituit, c ă  nu se afl ă  în niciuna 

dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum si faptul că  are capacitatea profesional ă  de a realiza 

activităţ ile care fac obiectui contractului. 

Documentele care atest ă  îndeplinirea cerin ţei sunt: 

l. Pentru persoane juridice române: 

1. Certificat constatator, detaliat, emis de Oficiul Registrului Comer ţului din Bucureti sau al jude ţului 

unde firma îsi are sediul, privind date de identificare ale societ ăţ ii; filiale; sucursale; puncte de lucru; 

administratori; reprezentan ţ i; împuternici ţ i; durata societ ăţ ii; asocia ţ i/acţ ionari; obiect activitate (COD 

CAEN) etc. 

11. Pentru persoane juridice str ă ine: 

1. Documente edificatoare care s ă  dovedeasc ă  o form ă  de înregistrare ca persoan ă  juridică, îri 

conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. 

Documentele trebuie s ă  cuprind ă  urm ătoarele informa ţ ii: 

- o form ă  de înregistrare ca persoan ă  juridică ; 

- acţ ionari/asocia ţ i; 

- obiect de activitate prin care se atest ă  dreptul ofertantului de a presta serviciile solicitate prin 

prezenta documenta ţ ie de atribuire: 

- adm inistratori/împuternici ţ ii legali s ă  reprezinte societatea; 

- capitalul social; 

- filiate/sucursale/puncte de lucru; 

- durata societ ăţ ii; 

- original / copie legalizat ă  / copie lizibil ă  cu menţ iunea ,,conform cu originalul înso ţ ite de traduceri 

autorizate în limba român ă . 

PR14ĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 



UNIUNEA EUROPEANĂ 	 lnstrumente Structorale 
2014-2020 

Proiect co-finan ţat din Prograrnul Operaţ ionai Capita! Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: Incluziunea social ă  si cornbaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific Reducerea num ărului de comunit ăţ i marginalizate (non-rom ă ) 
aflate în risc de s ărăcie si excluziune social ă , prin implementarea de rnăsuri inteerate 
TitluI proiectului: $ansa T - M ăsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  socială  continuă  si Iocuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare ilr: POCU/20/4/2/1 03078 
lnvestim în dezvoltare durabil ă  ş i prornovăin egalitatea de anse! 

Notă : 

1.Certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan ţ ilor stră ini, documente echivalente emise 

în ţara de reziden ţă  va fi prezentat de c ătre toţ i participan ţ ii la procedura de atribuire (ofertant, 

asociat, subcontractant si terţ  susţ inător); 

Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate în original/copie legalizat ă  sau copie 

lizibila cu men ţ iunea ,,conform cu originalul, iar informa ţ iile cuprinse în certificatul constatator trebuie 

să  fie reale / actuale la momentul prezent ă rii. 

2.Documentele emise în alt ă  iimbă  decât limba român ă  trebuie s ă  fie însoţ ite de traduceri autorizate în 

limba român ă ; 

3.În cazul în care exist ă  incertitudini în ceea ce privete situa ţ ia personal ă  a respectivilor 

candida ţ i/ofertan ţ i, autoritatea contractant ă  are dreptul de a solicita în mod direct informa ţ ii de la 

autorităţ ile competente care emit documente de natura celor prev ăzute. 

NOTĂ : 

1. Din documentele prezentate trebuie s ă  reias ă  informa ţ ii valabiie/ reale la momentul prezent ă rii. 

2. Cerin ţa se aplică  inclusiv pentru subcontractan ţ i i/sau ter ţ i susţ in ători. 

b) Obiectul contractului trebuie s ă  aibă  corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis 

de ONRC, iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desf ă oare activit ăţ ile aferente contractuiui, conform 

art. 15 din tegea nr. 359/2004. În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autoriza ţ ia de 

funcţ ionare sau alte documente echivaiente din care s ă  rezuite competen ţa acestora de a realiza 

activităţ ile care fac obiectui prezentului contract. 

c) Operatorii economici nereziden ţ i (stră ini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o 

form ă  de înregistrare/ atestare ori apartenen ţa din punct de vedere profesionai în condi ţ iiie legii din 

tara de reziden ţă , din care s ă  rezulte c ă  operatorul economic este adecvat constituit, c ă  nu se afl ă  în 

niciuna din situa ţ iiie de anulare a constituirii si c ă  are capacitatea profesionai ă  de a realiza activit ăţ iie 

care fac obiectul prezentului contract în corelare cu cerin ţele mai sus men ţ ionate si regiement ă rile 

apiicabile în ţara de origine/ ţara în care operatorul economic este stabiiit. Aceste documente trebuie 

să  fie traduse. 

d) În cazul particip ă rii la procedur ă  cu ofert ă  comun ă  si în situaţ ia în care ofertantul inten ţ ioneaz ă  sa 
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lnstrumente Structurale 
2014-2020 

Proiect co-finan ţat din Programul Operaţional Capitai liman 2014-2020 
Axa prioritară  4: lncluztunea social ă  si combaterea s ărăciei 
Obiectiv Specifîc: Reducerea num ărului de comunitaţ i marginalizate (non-rom ă ) 
aflate în riac de s ărăcie si excluziune social ă , prin implenientarea de m ăsuri integrate 
Titlul proiectului: aiisa T - Măsuri integrate de educa ţie. formare profesional ă , 
ocupare, asisteii ţă  socială  continuă  si locuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/1 03078 
Investim în dezvoltare diirabil ă  si nrornov ă t-n eealitatea de sanse1 

subcontracteze pă rti din contract, cerintele aferente acestui criteriu de calificare pot fi îndeplinite în 

condi ţ iile din Legea 98/2016 si H.G. nr. 395/2016. 

e) Pentru a fi considerate vaiabile, documentele justificative vor fi prezentata în copie lizibil ă  cu 

menţ iunea 	conform cu originalul, iar informa ţ iile cuprinse în aceasta trebuie s ă  fie reale / actuale la 

momentul prezent ă rii. 

f) Documentele emise în alt ă  limbă  decât limba român ă  trebuie s ă  fie înso ţ ite de traduceri autorizate 

în limba român ă ; 

g) În 	cazul 	în 	care 	exist ă 	incertitudini 	în 	ceea 	ce 	privete 	situaţ ia 	personal ă 	a 	respectivilor 

candida ţ i/ofertan ţ i, autoritatea contractant ă  are dreptul de a solicita în mod direct informa ţ ii de la 

autorităţ ile competente care emit documente cle natura celor prev ăzute. 

h) Din toate 	documentele 	prezentate trebuie s ă 	reias ă 	informa ţ ii valabile/ reale 	la 	momentul 

prezent ă rii. 

111.2.2) Capacitatea economic ă  ş i financiară  - NU ESTE CAZUL 

111.2.3.a) Capacitatea tehnic ă 	i/sau profesional ă  

lnforma ţii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare Modalitatea de îndeplinire 

pentru evaluarea respectării cerin ţelor 

menţionate 

Cerin ţa nr.1 Documentele prin care operatorii economici pot 

îndeplini cerin ţa privind experien ţa similară  sunt 
Experienţa similară  urmă toarele, 	fă ră 	a 	se 	limita 	la, 	enumerarea 

nefiind cumulativa: 
Ofertantul trebuie s ă  facă  dovada că  a prestat 

- copii ale unor p ă rţ i relevante ale contractelor pe 
servicii similare în ultimii 3 ani. care le-au îndeplinit; 

- certificate cle predare-primire; 

- recomand ă ri; 

- procese-verbale de recep ţ ie; 

- certificate de bun ă  execu ţ ie; 

- certificate constatatoare. 
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lnstrumente Structorale 
2014-2020 

Protect co-finan ţat din Programul Opera ţ ional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4, Inciuziunea soeial ă  si combaterea sărăciei 
Obiectiv Specitic: Reducerea nitm ărului de comunităţ i niarginalizate (non-rom ă ) 
atlate în risc de s ărăeie si excluziune social ă , prin impleinentarea de nl ăsuri integrate 
Titlul proiectului: Sansa T - Măsuri integrate de educa ţ ie, formare profesional ă , 
oeupare, asisten ţă  socială  continuă  si locuire, în cartierul N. B ălcescu - Tecuci 
Contract de t1nantare nr: POCU/20/4/2/103078 
:nvestlrn in clezvottare clurabil ă 	 cle sanse! 

Îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnico-

economică  se demonstreaz ă  prin luarea în 

considerare a resurselor tuturor membrilor 

grupului, iar autoritatea contractant ă  solicită  ca 

acetia s ă  răspund ă  în mod solidar pentru 

executarea contractului sectorial. 

Capacitatea tehnic ă 	i/sau 	profesional ă  a 

operatorului economic poate fi sus ţ inută  în 

conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. 

În aceast ă  situa ţ ie se vor include si informa ţ iile cu 

privire la existen ţa unei susţ ineri de terţă  parte, 

inclusiv m ăsurile avute în vedere de acesta pentru 

a accesa în orice moment resursele necesare, la 

care se ataeaz ă  angajamentul ferm al ter ţului 

susţ inător/angajamentele ferme ale ter ţ ilor 

susţ in ători din care trebuie s ă  rezulte modul 

efectiv în care ter ţul/terţ ii susţ inător/sus ţ in ători 

vor asigura îndeplinirea angajamentului. 

Prin angajamentul ferm, ter ţul/terţ ii confirm ă , 

faptul că  va/vor sprijini ofer[antul în vederea 

îndeplinirii obliga ţ iilor contractuale, fie prin 

precizarea modului în care va interveni concret, 

pentru a duce la îndeplinire respectivele activit ăţ i 

pentru care a acordat sus ţinerea, fie prin 

identificarea resurselor pe care le va pune la 

dispoziţ ie ofertantului (descriind modul concret în 

care va realiza acest lucru). 

Totodată , prin angajamentul ferm, ter ţul/terţ ii se 

va/vor angaja c ă  va/vor răspunde în mod solidar 

cu ofertantul pentru executarea contractului de 
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lnstrumente Structurale 

2014-2020 

Proiect co-finan ţat din Programul Opera ţ ional Capital liman 2014-2020 
Axa prioritară  4: lncluziunea socialâ ş i combaterea s ărăcici 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunităţ i margiaalizate (non-rom ă ) 
aflate în risc de s ărăcie si excluziune social ă  prin irnplenientarea de m ăsuri integrate 
TitluI proiectului. ansa T - M ăsuri integrate de educa ţ ie. formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  social ă  continuă  si locuire, în cartierul N B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finaa ţare nr: POCIJ/20/4/2/103078 
nvesrim rn aezvoinire auraaua 	 ae sanse! 

achiziţ ie 	publică . 	Răspunderea 	solidară 	a 

terţului/terţ ilor susţ inător/sus ţ in ători se va angaja 

sub condiţ ia neîndeplinirii de c ătre acesta/acetia 

a obligaţiilor de susţinere asumate prin 

angajament. 

Autoritatea contractant ă  respinge terţul susţ in ător 

propus dacă  acesta nu îndeplinete cerin ţele de 

calificare privind capacitatea sau se încadreaz ă  

printre motivele de excludere si solicit ă  

ofertantului, o singur ă  dată , înlocuirea acestuia 

prin prezentarea unui alt ter ţ, cu respectarea 

principiului tratamentului egal. 

Cerinţa 2 

lnformaţ ii privind partea din contract pe care Modalitate de îndeplinire: se va prezenta acord de 

operatorul economic are, eventual, inten ţ ia să  o subcontractare cu precizarea procentului de 

subcontracteze subcontractare. 

Ofertantul 	are 	obligaţ ia 	de 	a 	preciza 

partea/pă rţ ile din contract pe care urmeaz ă  să  le 

subcontracteze ş i datele de recunoa ştere ale 

subcontractan ţ ilor propu şi (se va completa - 

Formularul nr.5 din Sec ţiunea - Modele 

Formulare). 

111.2.3.b.) Standarde de asigurare a calit ăţ ii 

Subcontractan ţ ii au obliga ţ ia de a depune toate 

documentele care probeaz ă  îndeplinirea 

cerinţelor. 

Operatorii economici vor prezenta autorizatia 

sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor 

pentru activitatea de catering, valabila, in copie 

simpla, certificata ,,conform cu originalul. 

Operatorii economici vor prezenta autorizatia 

sanitar veterinara pentru autovehiculele folosite in 

transportul hranei, valabila,in copie, certificata 
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lnstrumente Structurale 

2014-2020 

Proiect co-finan ţat djn Programul Opera ţ ional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritarâ 4: Incluziunea social ă  si combaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunităţ i marginaiizate (non-roma) 
afiate în risc de s ărăcie si excluziune social ă , prin ii-nplementarea de m ăsuri integrate 
Titlul proiectului: Şansa T - Măsuri integrate de educa ţ ie, formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  social ă  contjnuă  si locuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/103078 
lnvestim în dezvoltare durabil ă  ş i promov ăm egalitatea de sansel 

,,conform cu originalul. Operatorilor economici Ie 

revine responsabilitatea respect ă rii tuturor 

prevederilor legale în ceea ce privete prestarea 

serviciilor de catering pentru s,coli. 

111.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

111.3.1) Prestarea serviciilorîn cauz ă  este rezervat ă  unei anumite profesii 	da nu • 

Dacă  da preciza ţ i actele cu putere de lege ş i actele administrative aplicabile: 

Dup ă  caz, men ţ ionaţ i care profesie (concurs de solu ţ ii) 

	

o 111.3.2) Persoanele juridice au obliga ţ ia să  indice numele ş i calificările 	da 	o nu 

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 
serviciilor respective - Conform prevederilor din caietul de sarcini 

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ  

lV.1) PROCEDURA 

lV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfăşurare - Procedură  simplificată  proprie 

IV.1.1.a) Modalitatea de desf ăsurare a procedurii de atribuire Offline j On line 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE/CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii) 

IV.2.1) Criterii de atribuire (dup ă  caz,bifaţi rubrica sau rubricile corespunz ă toare sau 

enumera ţi criteriile de atribuire în cazu/ contractu/ui de concesiune, respectiv criteriile de 

evaluare a proiectelor în cazul concursului de solu ţii) 

Preţul cel mai scăzut 
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oUNIUNEA EUROPEANĂ 	 lnstrumente Structurale 
2014-2020 

Proiect co-finan ţat djn Programul Opera ţional Capitsl Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4 lncluziunea social ă  si combaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific. Reducerea num ăruiui de cornunităli marginalizate (rion-rom ă ) 
aflate în risc de s ărăcie ş i excluziune social ă , prin implementarea de rn ăsuri integrate 
TitluI proiectului: $ansa T - M ăsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  social ă  continuă  si locujre, în cartierul N. B ălcescu - Tecuci 
Contract de fînan ţare nr: POCU/20/4/2/I 03078 
Investim în dezvoltare durabil ă  ş i promov ăm egalitstea de sansel  

IV.3.7) Perioada minimă  pe parcursui c ăreia ofertantul trebuie s ă  îş i menţ ină  oferta. 

durata în Iuni: 000 sau în zile: 30 de zile (de la termenul Iimit ă  de primire a ofertelor) 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Se va completa astfel: 

Propunerea tehnic ă  elaborată  de ofertant va respecta în totalitate cerin ţele prev ăzute în caietul de 
sarcini. Propunerea tehnic ă  trebuie s ă  reflecte asumarea de c ătre ofertant a tuturor 
cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în caietul de sarcini. 

Propunerea tehnic ă  va con ţine: 
Condiţii minime impuse de autoritatea contractant ă : 
- Prestatorui va prezenta re ţetarele care urmeaz ă  a fi folosite în desfă urarea serviciilor de catering; 
- Prestatorul trebuie s ă  asigure condiţiile igienico-sanitare prev ăzute de actele norrnative în vigoare 
pentru depozitatea si păstrarea produselor agro -alimentare si pentru prepararea si transportut hranei. 

b. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constat ă  faptul că  nu sunt respectate elementele 

propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerin ţelor prev ăzute în caietul de sarcini) Beneficiarul 

îş i rezerv ă  dreptul de a denun ţa unilateral contractul ş i de a solicita sistarea serviciilor. 

c. Ofertan ţ ii au libertatea de a- ş i prevedea propriile metodologii (Tehnici si metode) de prestare a 

serviciilor, cu respectarea cerin ţelor prev ăzute în caietui de sarcini/actele normative în vigoare care 

reglementeaz ă  prestarea serviciilor de preg ătire, respectiv tematica avizat ă  de către Ministrul Educa ţ iei 

Nationale pentru anul în care au loc sedintele de preg ă tire. Oferta tehnica va fi elaborat ă  cu respectarea 

Legislaţ iei na ţ ionale în domeniul educaţ iei respectiv Legea nr.1/2011. 

d. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatat ă  în privin ţa documentelor ofertei, în raport cu 

caietul de sarcini ori prevederile legisla ţ iei în vigoare poate conduce la declararea ofertei ca fiind 

neconform ă . 
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Proiect co-finan ţat din Programul Opera ţ ional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: tncluziunea socială  si combaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunit ăţi marginalizate (non-rom ă ) 
afiate în risc de s ărăcie si excluziune social ă, prin implernentarea de m ăsuri integrate 
Titlul proiectului: ansa T - M ăsuri integrate de educa ţ ie, formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  socială  corltinu ă  si Iocuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/103078 
investim in aezvoisare auraoiia şi proillovain egaiiiasea ae anse 

e. În cazul lipsei unui document aferent propunerîi financiare/tehnice ş i/Sau completarea gre ş ită  a unui 

document ori neprezentarea acestuia în forma solicitat ă  sunt incidente prevederile cle la lit. d) de mai sus. 

Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la rela ţ iile de muncă  pe toat ă  durata de îndeplinire a 

contractului de servicii. Se va prezenta o declara ţ ie pe proprie răspundere în acest sens —vezi formulare; 

- Prezentarea modalit ăţ ii de prestare a serviciilor trebuie s ă  demonstreze în ţelegerea prevederilor 

documenta ţiei tehnice si a caietului de sarcini. 

lnformaţ ii detaliate privind reglement ă rile care sunt în vigoare la nivel na ţ ional si se refer ă  la condi ţ iile de 

muncă  si protecţ ia muncii, securit ăţ ii si să n ătăţ ii în muncă , se pot obţine de la lnspecţ ia Muncii sau de pe 

site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html . În cazul unei asocieri, aceast ă  declara ţ ie va fi 

prezentat ă  în numele asocierii de c ătre asociatul desemnat lider. 

- lnformaţ ii privind reglement ă rile care sunt în vigoare la nivel na ţ ional si se referă  la condi ţ iile de mediu, se 

pot obţ ine de la Agen ţ ia Naţ ională  pentru Protecţ ia Mediului sau de pe site-ul: 

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie . Conform art. 51 din Legea nr. 98/2016, ofertantul trebuie sa 

indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia a ţ inut cont de obliga ţ iile relevante din domeniul 

mediului, social si al rela ţiilor de munca, stabilite prin legisla ţ ia adoptata la nivelul Uniunii Europene, 

legislaţ ia naţ ionala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conven ţ iile si acordurile interna ţ ionale in 

aceste domenii, obliga ţ ii care trebuie respectate pe parcursul execut ă rii contracului de achizi ţ ie publica. Se 

va prezenta o declara ţ ie pe proprie răspundere in acest sens. lnforma ţ ii detaliate privind reglement ă rile 

care sunt in vigoare si se refera la mediul se pot ob ţ ine de la Ministerul Mediului, Apelor si P ădurilor sau de 

pe site-ul: http://www.anpm.ro/leislatie,  iar despre condi ţ iile de munca si protec ţ ia muncii, securit ăţ ii si 

să n ătăţii in munca, de la lnspec ţia Muncii sau de pe site-

ul:http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html . ln cazu l unei asocieri, aceasta declara ţ ie va fi 

prezentat in numele asocierii cie c ă tre asociatul desemnat lider. Subcontractan ţ ii propui trebuie sa 

respecte aceleai obliga ţ ii ca si ofertan ţ ii, in domeniul mediului, social si al rela ţ iilor de munca (cf. art. 55 

alin. 2 din Legea nr. 98/2016). 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Se va completa astfel: 
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lnstrumente Structurale 

2014-2020 

Proiect co-finan)at din Programul Opera ţ ional Capital Iiman 2014-2020 
Axa prioritară  4: Incluziunea social ă  şi cornbaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea iium ărului de comunită)i margrnalizate (noii-rom ă ) 
aflate în risc de s ărăcie si excluziune social ă , prin iniplernentarea de m ăsuri integrate 
TitIuI proiectului: ansa T - Măsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  sociai ă  continuă  si locuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecucr 
Contract de frnantare nr: POCU/20/4/2/103078 
tnvetim în (le7vnlTare (liirabl5 qi nrnrnnv ă rn eralitates de snrel 

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate ş i orice costuri legate de activit ăţ ile necesare 

derul ă rii prezentului contract de prest ă ri servicii. Propunerea financiar ă  va conţ ine, pe lângă  formularul de 

oferta, si centralizatorul cu serviciile prestate de asocia ţ i, subcontractan ţ i. Propunerea financiar ă  va conţ ine 

preţuri unitare pentru fiecare meniu ofertat, respectiv pre ţul total. Pre ţurile unitare sunt ferme si fixe si nu 

vor putea suferi modific ă ri. 

Ofertantul trebuie s ă  prezinte formularul de ofert ă  conform FORMULAR 6 - Formular de oferta completat 

ş i FORMULAR 6A— Centralizator de pre ţuri pentru serviciile prestate. Documentele se vor prezenta în 

original. Pre ţurile vor fi exprimate în Lei. Pre ţul din oferta financiar ă  va fi ferm si nu se va actualiza. Nu sunt 

acceptate oferte alternative. Contractul va fi încheiat în lei. 

Lipsa formularului de ofert ă  reprezint ă  lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract. La 

elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dac ă  sunt sub efectul unui 

legi, toate cheltuielile pe care le implic ă  îndeplinirea obliga ţ iilor contractua ţ e, precum si marja de profit. 

Atenţie: 

În momentul elaborării propunerii financiare, ofertantul va avea în vederea evidentierea în cadrui 

acesteia a tuturor serviciilor solicitate prin caietul de sarcini, servicii care formeaz ă  pachetul minim 

solicitat, conform caietului de sarcini pentru fiecare membru al grupului ţintă . 

Grupul ţintă  este format din 15 copii x 15 sedin ţe timp de 2 ani. Operatorul economic va trebuie s ă  
prestaze servicii de catering în cadrul fiec ă rei sedinte de preg ătire pentru to ţ i copii participan ţi în cadrul 

sedintei de preg ătire. Serviciul de catering va fi asigura o singur ă  dată  pe zi, respectiv o singură  portie 

pentru fiecare elev participant în limita a 13,76 lei f ă ră  TVA cu respectarea cerin ţelor minimale din cadrul 

caietului de sarcini. 

În cadrul propunerii financiare, operatorul economic va eviden ţ ia în mod clar care sunt consturile unitare 

per copil/ per meniu, urmând ca autoritatea contractant ă  să  plătească  doar serviciile prestate din cadrul 

pachetului de servicii solicitat prin caietul de sarcini. 

Notă  Nr.2. 

Ofertantul va avea în vedere în elaborarea ofertei financiare s ă  nu depă easc ă  costurile unitare maxime 

menţ ionate anterior, sub sanc ţ iunea declară rii ofertei ca neconform ă . 

Notă  Nr.3 

Beneficiarul se obligă  să  achite numai serviciile efectiv prestate, pe baz ă  de documente justificative din 

care să  reiasă  în mod clar ş i fă ră  echivoc tipul serviciului prestat/precum si orice alte informa ţii relevante 
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Proiect co-finan ţat din Programul Operaţ ional Capitai Uman 2014-2020 
Axa prioritar ă  4. lncluziunea socială  si combaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunităţ i marginalizate (noil-rom ă ) 
af.late în risc de s ărăcie si excluziune social ă , prin implementarea de m ăsuri integrate 
TitluI proiectului: ansa T— M ăsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  social ă  continuă  si locuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/1 03078 
investim in aezvoltare Ouratnla ş i prolnovain egalitatea cle sanse l  

din care să  reiasă  prestarea serviciilor de catering. 

Atenţie: 

În funcţie de dinamica proiectului, respectiv dinamica grupului ţ intă , valoarea total ă  decontată  în baza 

contractului de prest ări servicii privind servicii de preg ătire examen de bacalaureat, ce urmeaz ă  a fi 

atribuit poate fi mai mic ă  decât preţul total ofertat în cadrul procedurii. 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Se va completa astfel: 

Pentru a putea participa la procedura de atribuire, procedura proprie simplificat ă  conform art.68, alin(2).lit. 

b din Legea 98/2016 privind achizi ţ iile publice, în calitate de ofertan ţ i, operatorii economici au obliga ţ ia să  

depună  oferta în original, În plic sigilat la adresa: Prim ă ria Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, Tecuci, iud 

Galati, cod postal 805300 

Ofertele pot fi transmise prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire/servicii de curierat 

sau depuse direct de c ă tre ofertant la adresa autorit ăţ ii, în termenul indicat in anun ţ . În cazul în care oferta 

este depusa personal la punctul de lucru al autorit ăţ ii atunci aceasta va fi înso ţ ită  de urm ă toarele 

documente: o Scrisoarea de înaintare, conform FORMULAR - Scrisoare de înaintare in original si scrisoare 

de garan ţ ie de participare in original. Documentele de mai sus NU se vor introduce în colet decât daca 

oferta este transmisa prin posta/curierat, caz în care Garan ţ ia de participare si Scrisoarea de înaintare vor fi 

incluse îri colet într-un plic distinct de plicurile care con ţ in documentele de calificare, oferta tehnica si oferta 

financiara, intitulat DOCUMENTE DE INAINTARE. 

Se vor depune 1 exemplar a ofertei: 1 original. Orice sters ătura, ad ăugare, interliniere sau scris peste cel 

dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de c ătre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze 

oferta. 

Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara se vor introduce în plicuri distincte, 

sigilate si marcate corespunz ă tor, astfel: Plic la DOCUMENTE DE CALIFICARE - ORIGINAL, Plic 2a 

PROPUNERE TEHNICA - ORIGINAL, Plic 3a PROPUNERE FINANCIARA - ORIGINAL. Cele 3 plicuri se vor 

introduce într-un plic marcat cu inscrip ţ ia ORIGINAL si vor fi inscrip ţ ionate cu denumirea si adresa 

ofertantului (pentru a permite returnarea ofertei f ă ră  a fi deschisa, în cazul în care oferta respectiva este 

depusa cu întârziere sau nu s-a prezentat dovada privind constituirea garan ţiei de participare, in original) si 

se vor introduce într-un colet pe care se vor scrie: - numele si adresa Beneficiarului - numele proiectului si 
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UNIUNEA EUROPEANĂ  

%1 
lnstrunente Structuraie 

2014-2020 

Proiect co-finan ţat din Prograrnul Opera ţional Capitai Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4 Incluziunea socială  si combaterea s ărăciei 
Obiectiv Speciflc: Reducerea num ărului de comunităţ i n]arginalizate (non-rom ă ) 
aflate în risc de s ărăcie si excluziiine social ă , prin implementarea de ni ăsuri integrate 
Titlul proiectului: ansa T - M ăsuri integrate de educa ţie. formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  socială  Cofltifluă  si Iocuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finantare nr: POCU/20/4/2/103078 
lflvest[m in OezvOltare OuraOila ş i promovam egatitatea ae sanseî 

codul de referint ă  al procedurii, - Textul ,,A nu se deschide înainte de zz/ll/aaaa ora hh:mm (conform 

anunţului). Oferta depusa la o alta adresa a Beneficiarului decât cea stabilita sau dup ă  expirarea datei 

limita pentru depunere se returneaz ă  nedeschisa. Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare are ca 

efect descalificarea ofertantului. Vor fi acceptate numai ofertele depuse pân ă  la data si ora stabiiit ă , care 

vor prezenta, propunerea tehnic ă  si propunerea financiar ă  si vor transmite toate documentele suport 

solicitate prin fia de date. Toate documentele transmise vor fi semnate de c ătre reprezentantului 

legal/împuternicit al ofertantului. Se va depune formularul de contract propus, semnat si stampilat de 

ofertant, înso ţ it de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se 

vor accepta numai în m ăsura în care acestea nu vor fi, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea 

contractanta. Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea 98/2016, operatorul economic trebuie 

sa elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din documenta ţ ia de atribuire si sa indice în cuprinsul 

acesteia care informa ţ ii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confiden ţ iale, 

clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. 

Atenţie: 

Responsabilitatea transmiterii în integralitate a ofertei cade în sarcina operatorului economic. 

SECŢ IUNEA Vl: INFORMAŢ II SUPLIMENTARE 

vl.3) ALTE INFORMAŢ II (după  caz) 

Se va completa astfel: 

lnteracţ iunea cu ofertan ţ ii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desf ă ura după  
urm ătoarele reguli: 

Documenta ţ ia de atribuire este pus ă  la dispoziţ ia operatorilor economici prin accesarea platformei 

electronice SEAP disponibil ă  la adresa www.e-licitatie.ro  si completarea sec ţ iunii Anunţuri de 

publicitate destinate Anexei 2, precum si prin înc ă rcarea acesteia pe site-ul: www.primariatecuci.ro  

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicit ă rile de clarific ă ri referitoare la prezenta 

documenta ţ ie de atribuire se vor adresa pe adresa de email: 

Operatorii economici vor transmite solicit ă rile având în vedere termenele de r ă spuns ale autorit ăţ ii 

contractante prev ăzute în cadrul documenta ţ iei de atribuire. Pentru comunic ă rile ulterioare 

depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicit ă rile de clarificare în leg ătura cu oferta 

prin utilizarea adreselor de email puse la dispozi ţ ie de către operatorii economici. Comisia de 

evaluare va analiza documentele suport depuse în corela ţ ie cu cerin ţele stabilite prin fia de date a 
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e~ 
lnstrumente Structurale 

2014-2020 

Proiect co-finan ţat din Prograrnu! Opera ţ ional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: lncluziunea social ă  si combaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunit ăţi marginalizate (non-rom ă ) 
aflate în risc de s ărăcie si excluziune social ă, prin implementarea de rn ăsuri integrate 
Titlul proiectului: Sansa T - Măsuri integrate de educa ţie, formare profesionsl ă , 
ocupare, asisten ţă  social ă  continu ă  si !Ocuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/1 03078 
Investim in oezvoisare Ouraniia Ş i prornovarn egautasea ae anse 

achizi ţ iei. Comisia de evaluare va anaiiza si verifica fiecare ofert ă  din punct cle vedere al elementelor 

tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic ă . În urma 

finaliză rii fiecă reia dintre fazele de verificare prev ăzute mai sus autoritatea contractant ă  va comunica 

fiecă rui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlal ţ i faptul că  se 

trece la faza urm ătoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Sec ţiunea a 13 - a 

din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici vor transmite r ăspunsurile la ciarific ă ri si eventualele 

documente solicitate pe parcursul evalu ă rii ofertelor prin transmiterea documentelor c ătre adrese de 

email disponibil ă  
Operatorii economici vor respecta modelul de contract de prest ă ri servicii - Formular. 

Data limită  de depunere a ofertelor este 	2 /ora .f!.. Ia adresa autorit ăţ ii 

contractante. 

Data de deschidere a ofertelor este 	(lI9 ora .........la adresa autorit ăţii contractante. 

VI.4) CĂI DE ATAC 

Contesta ţ iile se depun in termen de 2 zile, începând cu ziva urm ătoare comunică rii rezultatului 

procedurii, la sediul autorit ăţ ii contractante si se solu ţ ioneaz ă  de către comisia de solu ţ ionare a 

contesta ţ iilor, in termen cle 2 zile lucrătoare de la data înregistr ă rii acestora. În cazul primirii unei 

contesta ţ ii, autoritatea contractant ă  are dreptul de a încheia contractului numai dup ă  comunicarea 

deciziei de solu ţ ionare a contesta ţ iei. 
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UNIUNEA EUROPEANĂ  lnstrumente Structurale 
2014-2020 

Proiect co-finanţat din Programul Opera ţ ionai Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: Incluziunea social ă  si combaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific. Reducerea num ărului de comunităti marginalizate (non-rom ă ) 
aflate în risc de s ărăcie si excluziLine social ă, prin implementarea de in ăsuri integrate 
Titlul proiectului: ansa T - M ăsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  social ă  continuă  si locuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci 
Coritract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/1 03078 
lnvestim în dezvoltare durabil ă  şi promovăm egalitatea de şansel 

SECŢIUNEA 11 

CAIET DE SARCINI 
Achiziţ ie 

Achiziţ ionarea serviciilor de catering pentru copiii care particip ă  Ia cercurile de medita ţ ii pentru 

bacalaureat în cadrul proiectului Sansa T - M ăsuri integrate de educa ţ ie, formare profesional ă , 

ocupare, asisten ţă  socială  continu ă  si locuire, în cartierul N. B ă lcescu —Tecuci Contract de finan ţare nr: 

PoCu/20/4/2/103078 
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lnstwmente Structurale 
2014-2020 

Proiect co-finan ţat diri Programui Opera ţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: Inctuziunea social ă  s i combaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunit ăţ i marginalizate (non-rom ă ) 
atlate în risc de s ărăcie si exciuziune sociai ă , priri irnplementarea de m ăsuri integrate 
TitluI proiectului: ansa T - Măsuri integrate de educa ţ ie, formare profesional ă , 
ocupare, asistenţă  social ă  continuă  si locuire, în cartierul N. B ălcescu — Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/1 03078 
lnvestirn in dezvoltare durabil ă  ş i prornov ărn egalitatea de sansel 

A. OBIECTUL CONTRACTULUI: 
Prestarea serviciilor de catering pentru copii care partii ăî 

ln cadrul Proiectului: Sansa T - Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, 
asistenta sociaia continua si locuire, in cartierul N. Balcescu - Tecuci, PocU/2014121103078, proiect 
cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 -2020, 

Primă ria Municipiului Tecuci intentioneaz ă  să  achizi ţ ioneze servicii de catering pentru copii care 

participă  la medita ţ ii SA 1.6. 

Grupul ţ intă  va fi de cca 15 copii care se preg ătesc pentru examenul de bacalaureat (din clasa a Xl-a 

si/sau a Xll-a), în fiecare din anii 11 si 111 de derulare ai proiectului, în cadrul a 15 sedinte de preg ătire timp 

de 2 ani. 

2. DESCRIEREA SERVICIULUI DE CATERING 
Ofertantul se obliga la ,Prestarea serviciului de catering perltru asigurarea hranei unui numar de 15 de 
copii/an pentru un num ă r de 15 sedinte pe an, respectiv 450 portii. 

Livrarile se vorface in intervalul orar 14:00-16:00, in principiu, de Iuni pana vineri. Programul de livrare va 

putea fi modificat si adaptat, în mod corespunz ător, în funcţie de necesităţ ile proiectuiui si la cerin ţa 

beneficiarului. Programul va fi anun ţat în scris la începutul lunii, putând suferii modific ă ri pe parcursul 

derulării contractului. Spa ţiul de servire a mesei va fi asigurat de c ătre beneficiar iar caserorele si orice 

accesorii pentru servirea mesei, de c ătre prestator. Mancarea trebuie sa fie proportionat ă  de catre 

prestator, conform cerintelor autoritatii contractante, in ambalaje specifice. 

Prestarea serviciilor de catering se va efectua o data pe zi lfl locatiile de desfasurare a activitatilor. 

Perioada precum ş i numărul de porţii de mâncare solicitate este una maximal ă . Beneficiarul îşi rezervă  
dreptul de a solicita sistarea furniz ării serviciilor de catering sau de a modifica num ărul de porţii solicitate 

sau perioada de derulare a contractului în sensul diminu ării acestora în funcţie de dinamica grupului ţintă  
ş i implementarea proiectului. 

Cerinţe minime privind serviciile de catering: 
• Pentru fiecare copil participant laedin ţe le de preg ătire va fi asigurat ă  câte 1 masa calda; 
• 	15 edinţe pe an,15 copii participan ţi în cadrul sedintelor de preg ătire, timp de 2 ani; 
• 225 de portii pentru 15 sedin ţe de preg ătire pe an 
• 450 de portii pentru totaluledin ţelor de preg ătire. 

Cerin ţe minime privind conţinutul mesei calde cantit ăţi minimale: 
• 	Masa calda reprezinta:- pranzul si va fi compusa din trei feluri de mancare) 
• Pranzul va fi compus din 3 (trei) feluri de mancare: 
• felul 1 - supe, ciorbe, borsuri, supe creme, gustari calde etc; 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 	 lnstrumente Structurale 
2014-2020 

Proiect co-finan ţat din Programul Opera ţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: Incluziunea socială  si combaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de cornunită i marginalizate (non-rom ă ) 
afate în risc de s ărăcie ş i excluziune socială, prin implernentarea de măsuri integrate 
TitluI proiectului: ansa T - îvl ăsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  social ă  continuă  si locuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/I 03078 
lnvestim în dezvoltare durabil ă  şi prornov ărn egalitatea de anse1 

• feiul 2 - gratar, fripturi, gulasuri etc. -i- garnituri si/sau salate, mancaruri etc. 
• felul 3 - deserturi: prajituri, tarte, fructe proaspete, compoturi, budinci, iaurturi, dulciuri 
• de bucatarie etc., apa plata. 
• ln vederea realizarii meniului, se vor respecta prevederile Ordinului nr. 156312008 pentru 
• aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la 

baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti. Se va tine cont de principalii furnizori 
de energie ai organismului, care sunt: 

• - proteine (carne, branza, lapte, oua si proteine vegetale); 
• 	- lipide (grasimi); 
• - glucide (dulciuri, fructe, cereale, legume). 
• lntr-o ratie echilibrata, proteinele trebuie sa reprezinte, cca 15% - ele se recomanda a fi 
• reprezentate mai ales de proteine plastice de calitatea l, ce provin din: carne, branza, lapte, oua 

dar si din proteinele vegetale. 
• Lipidele trebuie sa reprezinte, 25-30% din va!oarea calorica globala din care 2/3 sa aiba 
• origine vegetala. 
• Glucidele sunt elementul esential energetic din ratie, acoperind 55-60% din valoarea 
• globala. Nu se recomanda glucide provenind din zahar rafinat, ci din fructe, cereale, !egume. 
• Organismul are nevoie de elemente minerale, vitamine, cat si de cca.2500 ml apa/zi, 
• majoritatea venind o data cu alimentele. 
• Ca sa se realizeze un aport echilibrat al factorilor nutritivi trebuie ca alimentele sa fie 
• combinate intr-un anumit mod si in anumite proportii conform nevoilor organismului. 
• Mancarurile sa nu fie grase, sosurile sa nu contina multa faina sau alte adausuri de 
• ingrosare, sa nu fie condimentate, sa fie moderat sarate. 
• Atentie! : nu se vor folosi crme cu oua, frisca sau maioneza. 
• La prepararea mancarurilor se vor folosi gramajele indicate conform prevederilor retetarelor 

3. CONDIŢ II PRIVIND REALIZAREA PROPUNERII TEHNICE: 

Condi ţ ii minime impuse de autoritatea contractanta: 

- La data semnării contractului prestatorul câstig ător va prezenta re ţetarele care urmează  a fi folosite în 
desfă urarea serviciilor de catering; 

- Prestatorul trebuie s ă  asigure condi ţiile igienico-sanitare prevăzute de actele normative în vigoare 
pentru depozitatea si p ăstrarea produselor agro-alimentare si pentru prepararea si transportul hranei 

- Facturarea se va face lunar, dupa intocmirea procesului verbal de recep ţia calitativă  si cantitativă  a 
serviciilor de catering pentru luna anterioara, in primele 10 zile ale lunii urmatoare. Procesul verbal de 
receptie va avea la bază  lista beneficiarilor de servicii de catering ce va fi contrasemnata de catre 
reprezentantul autorit ăţii contractante. ln cazul în care vor aparea modific ă ri în calendarul furnizarii 
serviciilor de catering, respectiv modificari cu privire la data, num ărul de persoane pentru care se vor 
presta servicii de catering, acestea vor fi anuntate cu minim 12 ore înaintea datei prest ă rii serviciilor, fă ră  
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Proiect co-finan ţat din Programul Opera ţional Capitai liman 20 14-2020 
Axa prioritară  4. Incluziunea social ă  si combaterea s ărăciei 
Obiectiv Speciflc: Reducerea num ărului de comunită1i marginaiizate (noii-rorn ă ) 
atlate în risc de sărăcie si excluziune social ă, prin implerneiitarea de m ăsuri integrate 
TitluI proiectului: ansa T - Măsuri integrate de educa ţ ie, formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  social ă  continuă  şl locuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/I 03078 
lnvestim în dezvoltare durabil ă  ş i promov ăm egalitatea de anse 

ca aceste modificări să  atragă  penaliză ri sau obliga ţia beneficiarului de a pi ăti mai multe por ţii decat au 
fost efectiv utilizate de către beneficiar. 
- În cazul în care se vor constata abateri care pot conduce la consecin ţe grave pentru starea de sănătate 
a beneficiarilor, persoana desemnată  cu recepţia hranei, are dreptul s ă  sisteze distribuirea hranei, iar 
prestatorul va fi obligat să  înlocuiască  alimentele sau hrana în cauză  cu alta / altele corespunzătoare, fă ră  
a pretinde plăţ i suplimentare pentru aceasta, în termen de maxim 2 (dou ă) ore de la primirea notific ă rii. 
Daca deficienţele constatate nu sunt remediate în termenul stabilit, se va declan şa procedura de reziliere 
a contractului cu toate consecin ţele ce decurg din acestea. 

4. CONDITII PRIVIND LIVRAREA, RECEPTIA Si TRANSPORTUL 
Transportul hranei va fi asigurat de către prestator cu mijloacele sale de transport fără  modificarea 
preţului/pers din propunerea financiar ă , până  la destina ţ ia indicată  de către autoritatea contractant ă . 
Mijloacele de transport foiosite la transportui alimenteior trebuie avizate de c ătre organeie/organismele de 
specialitate din subordinea Ministerului S ănătăţ ii. 
Pe parcursul derul ă rii contractului, operatorul economic are obliga ţ ia de a men ţine curate ş i în bună  stare 
de întreţ inere ş i funcţionare vehicuiele utiiizate pentru îndeplinirea contractului, astfel încât produsele s ă  
fie protejate împotriva contamin ă rii ş i să  permită  igienizarea. lnspectarea periodică  a mijloacelor de 
transport este, de asemenea, necesară  ş i obligatorie, prezentându-se dovada efectu ării opera ţ iunii de 
inspectare în acest sens. 

5. CERINŢE SPECIFICE PRIVIND IGIENA PERSONALĂ  
Fiecare persoan ă  care Iucrează  în zona de ambalare/livrare a alimenteior va men ţine igiena personal ă  ş i 
va purta echipament de protec ţ ie ş i cle lucru adecvat ş i curat. Personalul care iucrează  la 
prepararea/ambalarea hranei trebuie să  aibă  anaiizele medicaie la zi ş i să  respecte reguiile igienico-
sanitare prevăzute de legisla ţ ia în vigoare. Controiul medical periodic al personalului care particip ă  în 
mod direct la primirea, depozitarea, prelucrarea alimentelor, distribuirea ş i servirea hranei se va efectua 
în conformitate cu Normele de Protec ţ ia Muncii pentru Unit ăţ ile de Alimentaţie Publică  ş i conform 
indicaţiilor medicului de medicina muncii, putând fi verificat de autoritatea contractant ă , ori de câte ori 
este cazul. 

Cantităţ ile constatate lipsă  în urma verific ăriior efectuate vor fi deduse din facturi. În situa ţ ia în care 
prestatorul nu remediază  deficienţele constatate de către autoritatea contractanta, se aduce la cuno ştinţă  
în scris prestatorului termenul limit ă  de remediere, iar în caz contrar se declan şează  procedura de 

reziliere a contractului cu toate consecin ţele ce decurg din aceasta. 

Întocm it, 
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%i! 
lnstrumente Strucurale 

2014-2020 

Proiect co-finarstat din Programul Opera ţ ional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: Incluziursea social ă  si combaterea s ărăciei 
Obiectiv Specif)c: Reducerea num ărului de comunităţ i marginaiizate (non-rom ă ) 
aflate în risc de s ărăcie si excluziune social ă , prin implementarea de rn ăsuri integrate 
Titlul proiectului: Şansa T - Măsuri integrate de educa ţ ie, formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  social ă  continuă  si locuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finantare nr: POCU/20/4/2/I 03078 
lnvestim în dezvoltare durabil ă  ş i prornov ărn egalitatea de anse 

Nota: 

Neindeplinirea tuturor cerintelor din acest caiet de sarcini atrage dupa sine excluderea din procedura. 
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lnstrumente Structurale 
2014-2020 

Proiect co-flnan ţat din Programul Opera ţional Capital !Jman 20 t4-2020 
Axa prioritară  4: Inciuziunea social ă  si combaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunităti marglnalizate (non-rom ă ) 
af.late în risc de s ărăcie ş i excluziune social ă , prin implernentarea de m ăsuri integrate 
Titlul proiectului: Şansa T - Măsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă . 
ocupare, asistenţă  socialâ continuă  si locuire, în cartierul N. B ălcescu - Tecuci 
Contract de Onan ţare nr: POCU/20/4/2/103078 
lnvestirn în dezvoltare durahil ă  şi prornov ărn egalitatea de ansel 

SECŢIUNEA 111 
MODELE FORMULARE 
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lnstrumente Structurale 
2014-2020 

Proiect co-finan ţat din Programui Opera ţ ional Capital Urnan 2014-2020 
Axa prioritară  4: Incluziunea aocial ă  ş t cornbaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunit ăţ i marginalizate (non-rom ă ) 
aflate în risc de s ărăcie si excluziune social ă , prin implernentarea de m ăsuri integrate 
Titlul proiectului: Sansa T - M ăauri integrate de educa ţie, formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  social ă  cofltinuă  si Iocuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/1 03078 
Investim în dezvoltare durahil ă  ş i prornov ărn egalitatea de sansel 
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lnstrumente Structurale 
2014-2020 

Proiect co-finan ţat din Programul Operaţ ional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4. Incluziunea social ă  si combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunit ăţi marginalizate (non-rom ă ) 
afiate în risc de s ărăcie si excluziune social ă, prin iniplementarea de in ăsuri integrate 
TitluI proiectului: ansa T - M ăsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă . 
ocupare, asistenţă  social ă  continuă  si locuire, în cartierul N. B ălcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCUi20/4/2/1 03078 
Investim în dezvoltare durabil ă  ş i prolnov ăm egalitatea de sansel 

Formular nr. 3 

Acord de asociere 

Nr........... . ......... din .................................. 

i. PĂRŢILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între: 

s .c..................................................., 	cu 	sediul 	în 	...................................... str. 	.................. ................... 

nr..................., telefon .... ................. fax .........................,înmatriculata la Registrul Comer ţului din 

............................ . ......... sub nr ............................ cod de identificare fiscal ă  ................................... ..cont 

..............deschis 	la ...... . ........................................................ 	reprezentată 	de 

........................având func ţ ia de .......................................... . în calitate de asociat - 

LIDER DE ASOCIERE 

ş i 

S.0................................................., 	cu 	sediul 	în 	................................... str................................. 

Nr..................., telefon .....................fax ................... . ............. înmatriculata Ia Registrul Comer ţului din 

...........sub nr ............................. cod de identificare fiscal ă ...................................., cont 

................deschis la ............................................ reprezentat ă  de 

....................................având 	funcţ ia 	de .................... . ..................... 	. 	în 	calitate 	de 

ASOCIAT 

2. OBIECTUL ACORDULUI 

2.1 Asociaţii au convenit s ă  desfăşoare în comun urm ă toarele activit ăţ i: 

a) participarea la procedura de achizi ţ ie publică  organizat ă  de ................................... 

.. (denumire autoritate contractantt) pentru atribuirea contractului /acordului cadru 

..............................(obiectul contractului / acordului-cadru) 

b) derularea în comun a contractului de achizi ţ ie publică  în cazui desemnării ofertei comune ca fiind 

câş tigă toare. 

2.2 Alte activit ăţ i ce se vor realiza în comun: 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 	 lnstrumente Structuraie 
2014-2020 

Proiect co-ftnan ţat din Programul Opera ţ ional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: Incluziunea social ă  si combaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunităţ i marginalizate (flofl-rom ă ) 
a0ate în risc de a ărăcie ş i excliiziiine social ă , prifl implenientarea de m ăsuri integrate 
Titlul proiectului: ansa T— M ăsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă , 
Ocupare, asistent ă  social ă  continuă  si locuire, în cartierul N. B ălcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare flr: POCU/20/4/2/103078 
lnvestim în dezvoltare diirahil ă  şi promovăm egalitatea de sansel 

:l.. 

2. 

2.3 Contribu ţ ia financiară/tehnică/profesional ă  a fiecarei p ă rţ i la îndeplinirea contractului de achizi ţ ie 

publică  este: 

1. %S.C. 

	

2. 	%S.C. 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activit ăţ ile comune desfăşurate de asocia ţ i se 

va efectua propor ţ ional cu cota de participare a fiec ă rui asociat, respectiv: 

%S.C. 

	

2. 	%S.C.  

3. DURATA ACORDULUI 

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egal ă  cu perioada derul ă rii procedurii de 

atribuire ş i se prelunge şte corespunz ător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazui desemnării 

asocierii cafiind câş tigă toare a procedurii de achiziţie) 

4. CONDIŢ IILE DE ADMINISTRARE Si CONDUCERE A ASOCIERII 

4.1 Se împuternice şte SC..............................., având calitatea de lider al asocia ţ iei pentru întocmirea 

ofertei comune, semnarea ş i depunerea acesteia în numele ş i pentru asocierea constituit ă  prin 

prezentul acord. 

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asocia ţ iei pentru semnarea 

contractului de achizi ţ ie publică  în numele ş i pentru asocierea constituit ă  prin prezentul acord, în cazul 

desemnării asocierii ca fiind câ ş tigă toare a procedurii de achizi ţie. 

5. RĂSPUNDERE 

5.1 P ă rţ ile vor răspunde solidar ş i individual în fa ţa Beneficiarului în ceea ce prive şte toate obliga ţ iile ş i 

responsabilit ăţ ile decurgând din sau în leg ă tura cu Contractul. 
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Instrumente Structurale 

2014-2020 
UNIUNEA EUROPEANĂ  

Proiect co-finantat din Programul Opera ţ ional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: Incluziunea socială  ş t combaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunită i marginalizate (non-rom ă ) 
aflate în nsc de s ărăcie si excluzwne social ă , prin implernentarea de m ăsuri integrate 
Titlul proiectului: ansa T— M ăsuri integrate de educa ţ ie, formare profesional ă , 
ocupare, asistenţă  social ă  continuă  si locuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/1 03078 
Investim în dezvoltare durabil ă  ş i proinov ăin egalitatea de sansel 

6.ALTE CLAUZE 

6.1 Asocia ţ ii convin sa se sus ţ in ă  ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realiz ă rii contractului, 

acordându- ş i sprijin de natura tehnica, manageriala sau/ ş i logistica ori de câte ori situa ţ ia o cere. 

6.2 Nici una dintre Parţ i nu va fi îndrept ăţ ita sa vând ă , cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze 

sau sa transmit ă  cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectut legii ş i prin obţ inerea 

consimţă mântului scris prealabil atât al celorlatte Par ţ i cat ş i a Beneficiarului. 

6.3 Prezentut acord se completeaz ă  în ceea ce prive şte termenele ş i condi ţ iile de prestare a lucr ă rilor, cu 

prevederile contractului ce se va încheia între ..................................(liderul de asociere) ş i Beneficiar. 

7.SEDIUL ASOCIERII 

7.1 Sediul asocierii va fi in ...................................................(adresa completa, nr. de tel, nr. de fax). 

8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

8.1 Asocierea înceteaz ă  prin 

a) hotă rârea comun ă  a membrilor asocia ţ i; 

b) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul de asociere; 

c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obliga ţ iilor asumate 

de pă rţ i; 

d) alte cazuri prev ăzute de lege; 

9. COMUNICĂRI 

9.1 Orice comunicare între pă rţ i este valabil îndeplinit ă  dacă  se va face în scris ş i va fi transmis ă  la 

adresa/adresele .................... . .................... . .............. prev ăzute la art.......... 

9.2 De comun acord, asocia ţ ii pot stabili ş i alte modalităţ i de comunicare. 

10. Litigii 

10.1 Litigiile intervenite între p ă rţ i se vor soluţ iona pe cale amiabit ă , iar în caz de nerezolvare vor fi 

soluţ ionate de către instan ţa de judecat ă  competent ă  

Prezentul acord de asociere s-a încheiat ast ăzi .....................................în ...........exemplare originale, 

câte unul pentru fiecare parte si unul pentru autoritatea contractant ă . 

B4 
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lnstrumente Structurale 

2014-2020 
UNIUNEA EUROPEANÂ 

Proiect co-finan ţat din Programul Opera ţ iona! Capital Uman 20 14-2020 
Axa prioritară  4: Incluziunea social ă  si combaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunităţ i margina!izate (non-rom ă ) 
aflate în risc de s ărăcie si excluzRine social ă , prin irnplementarea de rn ăsuri integrate 
Titlul proiectului: ansa T - Măsu.ri integrate de educa ţ ie, formare profesional ă , 
ocupare, asistenţă  social ă  continuă  si locuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finantare nr: POCIJ/20/4/2/103078 
lnvestim în dezvoltare durabil ă  ş i promov ăm egalitatea de anse 

LIDER ASOCIAT 

semnă tura 

ASOCIAT 1 

semnă tura 

NOTA: Prezentu/ Acord de Asociere con ţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
	

lnstrumente Structurale 
2014-2020 

Proiect co-finan ţat din Programul Opera ţional Capital liman 2014-2020 
Axa prioritară  4: lncluziunea social ă  si combaterea sărăeiei 
Obieetiv Specific Reducerea num ărului de comunităţi marginalizate (non-rom ă ) 
aflate in risc de s ărăcie si exeluziuiie social ă , prin implemeiitarea de m ăsuri integrate 
TitluI proiectului: ansa T - Măsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  socială  Cofltinuă  si locuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/103078 
lnvestim în dezvoltare durabil ă  ş i promovăm egalitatea de şansel 

Formular nr. 4 

Terţ  susţină tor tehnic sijsau profesional 

(denumirea) 

Angajament ferm 

privind susţinerea tehnic ă  ş i/sau profesional ă  a ofertantului 

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

(denumirea autorităţii contractante ş i adresa completă) 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea 

contractului de achiziţie pubiică), noi ....................... (denumirea terţului susţină tor), având sediul 

înregistrat la .................. (adresa terţului susţină tor), ne obligăm, în mod ferm, necondi ţionat ş i 

irevocabil, urm ătoarele 

Să  răspundem faţă  de autoritatea contractant ă  în legătură  cu sus ţinerea experien ţei similare 

care rezult ă  din documentul anexat prezentului Angajament, asigurând mobilizarea resurselor 

tehnice/profesionaie prin punerea acestora la dispozi ţ ia ofertantului, descris ă  concret în documentele 

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

îndeplinire respectivele activit ăţ i pentru care acord ăm susţinerea) 

Acordarea sus ţ inerii tehnice i/sau profesionale nu implic ă  alte costuri pentru achizitor, cu 

excep ţ ia celor care au fost incluse în propunerea financiar ă . 
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UNIUNEA EUROPEANĂ  C  
"ER 

Çj  lnstiumente Structurale 
2014-2020 

Proiect co-finan ţat din Prograniul Opera ţional Capital Urnan 2014-2020 
Axa priorttară  4: lrtcluziunea social ă  si combaterea i ărăciei 
Obtectiv Specific: Reducerea num ărului de comunităţi marginalizate (non-rom ă ) 
aflate în rise de s ărăcte si cxcluziune socială , prin implemetitarea de m ăsuri integrate 
Titlul proiectului• ansa T - M ăsuri integrate de educaţie, formare profesiortal ă  
ocupare asisten ţă  socială  continuă  si locuire în cartierul N. B ălcescu - Tecuci 
Contract de finanţare  nr: POCU/20!4/2/103078 
Irtvesttm în dezvoltare durabil ă  şi prornovărn egalttatea de şanse 

Noi. ..................... (denumirea terţului susţină tor), declarăm că  înţelegem s ă  renun ţam definitiv ş i 

irevocabil la dreptul de a invoca orice excep ţie de neexecutare, atât fa ţă  de autoritatea contractant ă , cât 

ş i faţă  de ............(denumire ofertant/candidat/grupul de ofertan ţi), care ar putea conduce la 

neexecutarea, par ţ ial ă  sau total ă , sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunz ător a 

obligaţ iilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

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

angaj ăm s ă  răspundem în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizi ţ ie publică . 

Răspunderea solidar ă  a tertului/tertilor sus ţ in ător/sus ţ in ători se va angaja sub condi ţ ia neîndeplinirii de 

c ătre acesta/acetia a obliga ţ iilor de sus ţ inere asumate prin angajament. 

Declarăm c ă  informaţiile furnizate sunt complete ş i corecte în fiecare detaliu ş i înţeleg că  

autoritatea contractant ă  are dreptul de a solicita, în scopul verific ă rii ş i confirm ă rii declara ţ iilor, 

situaţ iilor ş i documentelor care înso ţesc oferta, orice informa ţ ii suplimentare în scopul verific ă rii datelor 

din prezenta declara ţ ie. 

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

alin. (4)-(5) din tegea nr. 98/2016 cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, care d ă  dreptul autorit ăţ ii 

contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de c ătre noi a anumitor obliga ţ ii care decurg din 

susţinerea tehnic ă  ş i profesional ă  acordat ă  .............................................................. (denumirea 

ofertantului). 

Noi. .................................. (denumirea terţului susţină tor), declar ăm c ă  înţelegem s ă  

răspundem pentru prejudiciile cauzate autorit ăţ ii contractante ca urmare a nerespect ă rii obligaţ iitor 

prevăzute în angajament. 

Noi. .................................. (denumirea terţului susţină tor) declarăm pe propria r ăspundere, 

sub sancţiunile apticabile faptei de fals în acte publice, c ă  datele prezentate în anexe privind resursele 

care urmeaz ă  a fi efectiv puse la dispozi ţ ia ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achizi ţ ie 

publică  ............................ (denumirea contractului) sunt reale. 
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UN)UNEA EUROPEANĂ 
	

lnstnjmente Structurale 
2044-2020 

Proiect co-finan ţat din Prograrnul Opera ţional Capital Urnan 2014-2020 
Axa prioritară  4: Incluziunea social ă  si cornbaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunităţi marginalizate (non-rom ă ) 
afiate îti rtsc de s ărăcie si excluziune social ă, prin implernentarea de m ăsuri integrate 
Titlul proiectului: Şansa T - Măsuri integrate de educa ţ ie, formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  social ă  continuă  si locuire, în cartierul N. B ălcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/103078 
lnvestim în dezvo)tare durabil ă  ş i prornovăm egalitatea de şanse 

Subsemnatul declar c ă  informa ţiile furnizate sunt complete ş i corecte în fiecare detaiiu ş i înţeleg că  

autoritatea contractant ă  are dreptul de a solicita, în scopul verific ă rii ş i confirm ă rii declaraţ iilor, 

situaţ iilor ş i documentelor care înso ţesc oferta, orice informa ţ ii suplimentare în scopul verific ă rii datelor 

din prezenta declara ţ ie. 

Data ................................ 

Terţ  susţină tor, 

(semnă tura autorizata) 
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lnstrumente St,ucturale 
2014-2020 

Protect co-finan ţat din Programul Opera ţional Capital Iiman 2014-2020 
Axa prioritară  4: Incluziunea social ă  si combaterea sirăciei 
Obtecttv Spectfic. Reducerea numirului de comunit ăţi marginalizate (non-rom ă ) 
aflate îti risc de sir ăcie si excluziune sociali, prili implemelitarea de misuri integrate 
Tttlul proiectului: anaa T - M ăsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă , 
ocupare, asistenţă  soctală  continuă  si locuire, îti cartierul N. B ălcescu - Tecuci 
Contract de fînantare nr: POCU/20/4/2j103078 
lnvestim în dezvoitare durabil ă  ş l promovăm egatitatea de 5anse 1  

Anexa nr.1 

Lista servicii simiiare.rxperiena similara 

CodCPV •. 	 . 	 . • 	

• :• 	• 	 • 	 • 

Nr ct Obie 	contract Denumirea/nume Preţ  Procent Peroadă  derulare 

crt beneficiar contract executatîn contract 

sau perioada de 
/client vatoarea referinţă  

Adresa serviciitor (%) 

. 	 . 	 • 	 • • .• 	 • 	 : 	 • 	 • • 	pretate 
. 	 : :. 	• 	 • 	 . 

1 

IN 

1. Lista resurselor tehnice / profesionale care urmeaz ă  a fi puse la dispozi ţie pentru îndeplinirea 

contractului de achizi ţie publică  

Se va preciza dats de ilicepere si de fînalizare a lucr ărilor. 

.,, 
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LJNIIJNEA EUROPEANĂ  lnstrumente Structurale 
2O142O2O 

Proiect co-frnan ţat din Prograrnul Opera ţional Capital Urnan 2014-2020 
Axa prioritară  4: Incluziunea social ă  si cornbaterea s ărăciei 
Obiectiv Specifrc: Reducerea num ărului de comunităţ i marginalizate (non-rom ă ) 
aflate în risc de s ărăcie si excluziune social ă , prin irnplementarea de măsuri integrate 
Titlul proiectului: ansa T - M ăsuri integrate de educa ţie, forrnare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  social ă  continuă  si Iocuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finantare nr: POCU/20/4/2/103078 
investim in aezvoiiare auraoiia ş i promovam egatitatea ae şanse! 

Nr. crt. 	1 	Denumire 	1 	Descriere 

2. Descrierea modalităţ ii concrete de mobilizare a resurselor tehnice/profesionale ce urmeaz ă  să  
fie puse la dispozi ţia ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achizi ţ ie publică , sau 

modul concret în care va interveni terţul în situaţ ia în care contractantul întâmpin ă  dificult ăţ i 

în implementarea contractului 

Terţ  susţintor. ........................ ....... 

(semnctura autorizata) 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
	

tnstnjmente Structurate 
2014-2020 

Proiect co-finan ţat din Programul Operaţional Capital lJrnan 2014-.2020 
Axa prloritară  4. Încluziunea social ă  si combaterea s ărăciei 
Oblectiv Specific: Reducerea nurn ărului de comunităţi rnarginalizate (non-rorn ă ) 
aflate în rlsc de s ărăcle si excluziune social ă , prin implementarea de măsuri integrate 
Titlul proiectului: ansa T - M ăsun integrase de educa ţie, formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  social ă  continuă  si locuire. În cartierul N. B ălcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2 ţ 103078 
Învestim în dezvoltare durabil ă  ş i promovăln egalitatea de şansel 

Formular nr. 5 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr.........../............ 

Art.1 P ă rţile acordului: 

reprezentat ă  prin 
	

în caiitate de contractor 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

ş l 

reprezentat ă  prin................................în calitate de subcontractant 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

Art. 2. Obiectul acordului: 

P ă rţile au convenit ca în cazul desemn ă rii ofertei ca fiind câ ştigătoare la procedura de achizi ţ ie publică  

organizat ă  de 	 să  desfăşoare urm ătoarele 

activita ţ i 	 ce 	 se 	 vor 

subcontracta 

Art.3. Valoarea estimat ă  a serviciilor ce se vor executa de subcontractantul  

este de____________ lei, reprezentand 	 % din valoarea total ă  a serviciilor ofertate. 

Art.4. Durata de execu ţ ie a 
	

(serviciilor) este de 	luni. 

Art. 5. Alte dispozi ţ ii: 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
	

instrumente Structuraie 
20t4-2D20 

Proiect co-finanţat din Programui Opera(ional Capital Urnan 2014-2020 
Axa prioritară  4: incluziunea sociai ă  si combaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ăruiui de comunită(i marginalizate (non-rom ă ) 
afiate îu nsc cle sărăcie si excluziune sociai ă , priu implementarea de măsuri iistegrate 
Titiui proiectului: ansa T - Măsuri integrase de educa ţie. formare profesional ă , 
ocupare, aststen(ă  socială  coistinuă  si locuire, in cartierul N. B ă lcescu - Tecuct 
Contiact de finan ţare nr: POCU/20/4/21103078 
lnvestim în dezvoitare durabii ă  ş i promovăm cgaiitatea de şanseI 

Încetarea acordului de subcontractare 

Acordul îş i înceteaz ă  activitatea ca urmare a urm ătoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) a!te cauze prev ăzute de lege. 

Art. 6. Comunică ri 

Orice comunicare între p ă rţ i este valabil îndeplinit ă  dacă  se va face în scris ş i va fi transmis ă  la 

adresa/adresele ........................................................prev ăzute la art.1 

Art.7. Subcontractantul se angajeaz ă  faţă  de contractant cu acelea ş i obligaţ ii ş i responsabilit ăţ i pe care 

contractantul 	le 	are 	faţă 	de 	investitor 	conform 

contractului 	 (denumire contract) 

Art.8. Neîn ţelegerile dintre p ă rţ i se vor rezolva pe cale amiabil ă . Dac ă  acest !ucru nu este posibil, litigiile 

se vor soluţ iona pe cale legal ă . 

Prezentul acord s-a încheiat în dou ă  exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

Formuiar nr. 6 

(contracşant) (subcontractant) 
Note: 
Prezerttul acord constituie ua model orientativ ş i se va completa îa func ţie de ceria ţeie specifice ale obiectului contractului/contractelor. 
În cazul în care oferta va fi deciarat ă  câtigătoare, se va încheia un contrac ş  de subcontractare în acelea ş i condiţ ii îrt care contrac şorul a semriat 
contractul cu autoritatea coritractant ă . 
Este interzis ă  subcontractarea total ă  a contractului. 
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oUNIUNEA EUROPEANĂ 	 lnstrumente Structurale 
2014-2020 

Proiect co-finanţat din Programul Opera ţional Capital Uinan 2014-2020 
A.xa prioritară  4: Incluziunea social ă  si combaterea s ărăciei 
Oblectiv Spectfic: Reducerea num ărului de comunităţ i marginalizate (non-rom ă ) 
aflate in risc de s ărăcie si excluziune social ă , prtn implementarea de m ăsuri integrate 
TitIul proiectului. Şanaa T - Măsun integrate de educatie, formare profesional ă , 
ocupare, asisten ţă  socială  continu8 si locuire, în cartierul N. B ălcescu - Tecuci 
Contract de Hnan ţare nr: POCU/20/4/2/103078 
Investirn în dezvoltare durabil ă  şi promovă rn egalitatea de şanse  

Operator economic 

(denumirea/numele) 

MA 

OFERTĂ  

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

(denumirea autorit ăţ ii contractante ş i adresa complet ă ) 

1. Dup ă  examinarea documenta ţiei de atribuire si în ţelegerea complet ă  a cerinţelor din Caietul de 

Sarcini, 	subsemnatul/subsemnaţ ii, 	reprezentan ţ i 	ai 	Ofertantului 
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Proiect co-finan ţat din Programul Opera ţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: tncluziunea social ă  si combaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific. Reducerea num ărului de comunităti marginalizate (non-rom ă ) 
aflate în risc de s ărăcie si excluziune social ă , prin implementarea de măsuri integrate 
Titlul proiectului: ansa T - M ăsuri iiitegrare de educa ţie, formare profesional ă , 
ocupare, asistenl ă  socială  Continuă  si locuire, în carrierul N. B ălcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/103078 
lnvestim în dezvoltare durabil ă  ş i promovăm egalitatea de şanse! 

[denumirea/numele ofertantului] ne angaj ăm să  semnăm contractul_____________________________ 

[introduce ţi denumirea contractului] s ă  demarăm, 

prestarea serviciilor specificate în acesta, în conformitate cu cerin ţele din documentaţ ia de atribuire si 
cu propunerea noastr ă  tehnică  anexat ă , la preţurile specificate mai jos, dup ă  cum reies din propunerea 

noastră  financiară . 

Prin propunerea noastr ă  financiar ă , pentru serviciile descrise în documenta ţ ia tehnică  oferim un pre ţ  
total de  [introduceţ i suma în cifre si litere si moneda - din propunerea financiar ă ], fă ră  
TVA, pl ă tibil ă  după  recep ţ ia serviciilor, la care se adaug ă  TVA în valoare de  

[introduceţ i suma în cifre si litere si moneda]. 

Preţul unitar ofertat pentru fiecare meniu este de: 

2. Subsemnatul/subsemna ţii declarăm că : 

a. Am examinat con ţinutul documenta ţiei de atribuire, precum si toate răspunsurile la solicit ă rile de 

clarifică ri comunicate pân ă  la data depunerii ofertelor si îI accept ăm în totalitate, fă ră  nicio rezerv ă  sau 

restricţ ie; 

b. Suntem de acord ca oferta noastr ă  să  rămână  valabil ă  pentru o perioada de  

[introduce ţi num ă rul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv pân ă  la data de 

_________[ziva/luna/anul] si oferta va r ămâne obligatorie pentru noi ş i că  poate fi acceptat ă  în orice 

momentînainte de expirarea perioadei men ţ ionate. 

c. Am înţeles si am acceptat prevederiie Iegisla ţiei achizi ţ iilor publice aplicabile acestei proceduri de 

atribuire, ca si oricare alte cerin ţe referitoare la forma, con ţinutul, instrucţ iunile, stipul ă rile si condiţ iile 

incluse în invitaţia/anun ţul de participare si documenta ţ ia de atribuire. lnvita ţ ia/Anun ţul de participare 

i documentaţ ia de atribuire au fost suficiente si adecvate pentru preg ătirea unei oferte exacte iar oferta 

noastră  a fost preg ă tită  luând în considerare toate acestea. 

d. În calitate de ofertant la aceasta procedur ă  de atribuire declar ăm că  nu am întreprins ş i nu vom 

întreprinde nicio ac ţiune i/sau inac ţ iune în scopul de a restric ţiona concurenţa. 

3. Dac ă  oferta noastr ă  este acceptat ă  si vom semna contractul de achizi ţie public ă , ne angaj ăm să  

constituim garan ţia de bun ă  execu ţie în conformitate cu prevederile documenta ţ iei de atribuire, în 

procent de ..........% din valoarea contractului, astfel: 

l prin instrument de garantare emis de o societate bancar ă  sau de o societate de asigur ă ri 

lJ prin re ţ ineri succesive din facturi 
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UN!UNEA EUROPEANĂ 

	
tnstrumente Structurale 

2014-2020 

Proiect co-finan ţat din Prograrnul Opera ţional Capital tirnan 2014-2020 
Axa priontară  4: lncluziunea social ă  si cornbaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunităţ i marginalizate (non-rorn ă ) 
aflate în risc de sărăcie si excluziuise social ă, prin irnplernentarea de rn ăsuri integrate 
Titlul proiectului: ansa T - M ăsuri infegrate de educa ţie, formare profesional ă . 
ocupare, asisten ţă  social ă  contlnuă  si locuire, în eartierul N. B ălcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/103078 
lnvestim în dezvoltare durabil ă  ş i promovărn egslitatea de şanse 

(se bifează  opţiunea corespunză toare) 

4. Pân ă  la încheierea ş i semnarea contractUlui de achizi ţie public ă , aceasta ofert ă  împreun ă  cu 

comunicarea transmis ă  de dumneavoastr ă  prin care oferta noastr ă  este acceptat ă  ca fiind câ ştigătoare, 

vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Înţelegem c ă  nu sunteţ i ob!iga ţ i s ă  accepta ţ i oferta cu cel mai sc ăzut pre ţ  sau orice sau orice ofert ă  

primită . 

Data •.  ........................ .................. 

(nume, prenume şi semnă tură), 

L.S. 

în calitate de ............................................ legal autorizat s ă  semnez oferta pentru ş i în numele 

......................... (denumirea/numele operatorului economic) 

Operator economiC 

(denumirea/nume/e) 
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oUNIUNEA EUROPEANĂ 	 lnstrumenteStructuralo 

Proiect co-finan ţat din Programul Opera ţionai Capitat Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: lncluziunea socia(ă  si combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ăru(ui de comunităţi marginalizate (non-rom ă ) 
aftate în risc de s ărăcie si exc(uziune socială , prin implementarea de m ăsuri integrate 
TitIuI proiectului: ansa T - M ăsuri integrate de educaţie, formare profesională , 
ocupare, asistenţă  socială  continuă  si (ocuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCU/2014/2/103078 
lnvestim în dezvoltare durabil ă  i promovăm egalitatea de ansel 

Formularul 7 

PROPUNEREA TEHNICĂ  

Ofertantul va prezenta modul de realizare a serviciilor. 

Propunerea tehnic ă  elaborat ă  de ofertant va respecta în totalitate cerin ţele prevăzute în caietul de 

sarcini. Propunerea tehnic ă  trebuie s ă  reflecte asumarea de c ătre ofertant a tuturor 

cerinţelor/obligaţ iilor prevăzute în caietul de sarcini. 

Propunerea tehnic ă  va con ţ ine (condi ţ ii minime impuse de autoritatea contractant ă ): 

• Comentarii pe marginea Caietului de sarcini privind execu ţ ia cu succes a activit ăţ ilor, în 

special a obiectivelor ş i a rezultatelor a şteptate, cu aceasta demonstrând gradul de 

înţelegere a contractului; 

• Lista activit ăţ ilor necesare ş i propuse pentru atingerea obiectivelor contractului, inclusiv 

modalităţ i de realizare a acestora; 

• Resursele folosite corelate cu rezultatele care urmeaz ă  a fi obţ inute. 

Note: 

În cazu/ în care ofertantul este o asociere, va fi prezentată  abordarea pentru organizarea activităţii în 

cadrul asocierii care s ă  demonstreze responsabilităţile obligatorii ale persoanelor si organiza ţiilor în 

cadrul asocierii, astfel cum acestea sunt solicitate în caietul de sarcini. 

În cazul în care ofertantul utilizeaz ă  subcontractan ţi, se va depune si abordarea pentru organizarea 

managementului subcontractan ţilor, ţinând cont de cerin ţe/e minime solicitate în caietul de sarcini. 

Ofertant /lider asociere, 

(semn ătură  autorizat ă ) 

Formularul nr. 8 

OPERATOR ECONOMIC 

PRIMÂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 



UNIIJNEA EUROPEANÂ 	 lnstrumente Structurale 
2014-2020 

(denumirea/nume/e) 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAŢ IEI PRIVIND CONDIŢ IILE DE MEDIU, SOCIAL Si CU PRIVIRE 

LA RELAŢ IILE DE MUNCĂ  PE TOATĂ  DURATA DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII 

• 	Subsemnatul/a 	............................ . ................................................... 	 (nume 	/ 	prenume, 
reprezentant legal / împuternicit al ............................................................................................... 

(denumirea / nume/e si sediu / adresa candidatu/ui / ofertantu/ui), în calitate de ofertant la 

procedura 	............................... . .................... 	 cod 	CPV 	............................., 	organizat ă 	de 

autoritatea 	contractant ă 	...................................(numele 	autorităţ ii) 	declar 	pe 	propria 

răspundere, c ă  la elaborarea ofertei am ţ inut cont de toate obliga ţ iile referitoare la obliga ţ iile 

relevante din domeniile mediului, social ş i al relaţ iilor de muncă  pentru activit ăţ ile ce se vor 

desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii, în conformitate cu prevederile Legii 

securit ăţ ii ş i să nătăţ ii în muncă  nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 
privind protec ţ ia mediului si ale celorlalte reglement ă ri aplicabile. 

Data............................... 

Operator economic. .................. .... 

(semnă tura autorizată  ş i ş tampi/a) 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 	 lnstrumente Structurale 
2014-2020 

FORMULAR 9 

(denumirea/numele) 

DECLARATI E 

privind neîncadrarea in prevederile art.59 

(evitarea conflictului de interese) 

pentru ofertan ţi/ ofertan ţi asociaţi/ subcontractan ţi/terţi susţ ină tori 

Subsemnatul, 	(nume s i prenume), reprezentant iegal autorizat 

al (denumirea/numele 	ş i 	sediul/adresa 
S 

 ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /ter ţ  susţ in ător, Ia procedura de 

atribuire a contractului de achizi ţ ie publică  având ca obiect ...................................... . ...................... la data 

de ..................(zi/lun ă/an), organizat ă  de Prim ă ria Municipiului Tecuci. 

a) declar pe proprie r ăspundere, sub sancţ iunea excluderii din procedură  ş i sub sancţ iunile 

aplicate faptei de fals în acte publice, c ă  nu m ă  aflu în situa ţ iile prevăzute la art. 59 din Legea nr.98/2016 

privind achizi ţ iile publice. 

În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declara ţ ii Certificat constatator eliberat de 

Ministerul Justi ţ iei - Oficiul Registrului Comerţuiui (sau echivalent în cazul persoanelor juridice str ă ine) 

SAU Extras din Registrul ac ţ ionarilor, certificate de administrator, în cazul societ ăţ ilor pe acţ iuni, din care 

s ă  rezulte că  nu avem ac ţ ionari persoane care sunt so ţ/soţ ie, rud ă  sau afin pân ă  la gradul al patrulea 

inclusiv sau care se afl ă  în rela ţ ii comerciale cu persoanele nominaiizate în fi şa de date a achizi ţ iei 

Cap.I1I.2.1.a) Situa ţ ia personai ă  a candidatului sau ofertantului (declara ţia se va completa cu persoanele 

nominalizate în Fisa de date). 

Subsemnatul declar c ă  informaţ iile furnizate sunt complete ş i corecte în fiecare detaiiu ş i înţeleg 

că  autoritatea contractant ă  are dreptul de a solicita, în scopul verific ă rii ş i confirm ă rii deciara ţ iilor, orice 

documente doveditoare de care dispun 

Totodată , deciar c ă  am luat la cuno ştinţă  de prevederile art.292 ,,Falsul în declara ţ ii din Codul 

Penal referitor la ,,Declararea necorespunz ătoare a adev ă rului, făcută  unui organ sau institu ţ ii de stat ori 

unei alte unit ăţ i în vederea producerii unei consecin ţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, 

potrivit legii ori împrejură rilor, declara ţ ia făcut ă  serveşte pentru producerea acelei consecin ţe, se 

pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amend ă  

Anexat este lista ac ţ ionarilor/asocia ţ ilor /membrii consiliu lui de administra ţ ie/organ de 

conducere sau de supervizare/persoane împuternicite din cadrul......................denumirea/numele 

ofertantului. 
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Sem nătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului 

lnstrumente Strucţurale 
2Ol42O2O 

Numele ş i prenumele semnatarului 

Capacitatea cie semn ătură  

Data 

PRIMRIA MUNICIPIULIJI TECUCI 
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ANEXA FORMULAR 9 

Lista acţ ionari/asocia ţ i /membrii în consiliul de administra ţ ie/organ de conducere sau de 

supervizare / persoane împuternicite din cadrul ...................... denumirea/numele ofertantului. 

Nr. Crt. 1 Numele ş i Prenumele 
	

Funcţ ia în cadrul ofertantului 

1. 

2. 

Operator economic (denumire), 

N umele si prenumele persoanei îm puternicite legal/reprezentant legal 

.................................(semn ătură  autorizat ă/ştampil ă ) 
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SECŢ IUNEA IV 
MODEL CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
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- 	 OUNIUNEA EUROPEANĂ 	 lnstrumente Structurale 
2014-2020 

Formular nr. 10 

SECTIUNEA IV: MODEL CONTRACT 

INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII 
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

Între: 

în calitate de achizitor, pe de o parte, 

ş i 

S................................................., cu sediul social în ................................................, tel............................. fax 

, c.u.I .............................. înregistrat ă  la Oficiul Registrului Comer ţului cu nr 

cont 	RO.........................................deschis 	la............................., 	reprezentat ă 	prin 

în calitate de prestator, pe de altă  parte. 

2. Definiţii 
2.1 - În prezentul contract urm ătorii termeni vor fi interpreta ţ i astfel: 

a) contract - prezentul contract ş i toate anexele sale; 
b) ACHIZITOR ş i PRESTATOR - p ă rţ ile contractante, a şa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract; 

c) preţul contractului - pre ţul plătibil PRESTATORULUI de către ACHIZITOR, în baza 

contractului, pentru îndepiinirea integral ă  ş i corespunz ătoare a tuturor obliga ţ iilor asumate prin 

contract; 

d) servicii - serviciile ce fac obiectul prezentului contract; 

e) forţa major ă  - este constatat ă  de o autoritate competent ă ; un eveniment mai presus de 

controtul p ă rţ ilor, care nu se datoreaz ă  greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prev ăzut la momentul 

încheierii contractului ş i care face imposibil ă  executarea ş i, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: r ăzboaie, revolu ţ ii, incendii, inunda ţ ii sau orice alte catastrofe 

naturate, restric ţ ii apă rute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiv ă , ci 

enunţ iativă . Nu este considerat for ţă  majoră  un eveniment asemenea celor de mai sus care, f ă ră  a crea 

o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obliga ţ iilor uneia dintre p ă rţ i; 

f) zi - zi calendaristic ă ; an - 365 de zile. 

a. 3. lnterpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excep ţ ia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural ş i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul ,,zisau ,,zite sau orice referire la zile reprezint ă  zile calendaristice dac ă  riu se specific ă  în 

mod diferit. 

Clauze obligatorii 
4. Obiectul principal al contractului 
4.1 - Obiectul principal al contractului il constituie asigurarea cie c ă tre PRESTATOR a serviciitor de 

catering pentru copii îri vederea sus ţ inerii examenului de bacalaureat, în concordan ţă  cu prezenta 

procedura de servicii anex ă  la prezentul contract, precum ş i eliberarea documentelor de plat ă . 
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4.2. PRESTATORUL se obligă  să : 

a) Realizeze ......................(aferenta codului cPv .  ........... . ........  ) conform listei de servicii din 

Anexa 2 la prezentul contract. 

b) Serviciile care fac obiectul prezentului contract vor fi asigurate de PRESTATOR pe baza 

înţelegerii cu ACHIZITORULîn concordan ţă  cu oferta anexat ă  prezentului contract. 

1.3. ACHIZITORUL se obligă  să  pl ăteasc ă  serviciile ce fac obiectul prezentului contract în concordanta 

cu tarifele prezentate in oferta financiara, urmând s ă  fie pl ătite numai serviciile efectiv prestate. 

5. Preţul contractului 

5.1 Preţul contractului, respectiv pre ţul serviciilor prestate, este de ..........................lei,per copil, la care 

se adaug ă  T.V.A. în cuantum de ...................Lei, respectiv .................f ă ră  TVA, la care se adaugă  TVA în 

valoare de ........................ conform tarifelor prezentate in oferta financiara anexa la contract. 

6. Durata contractului 
6.1 Prezentui contract se deruleaz ă  pe o perioad ă  de ...... . ..... luni de la semnarea contractului. 

7. Executarea contractului 
7.1. - Contractul se deruleaz ă  de la data semn ă rii contractului de c ătre ambele parţ i. 

S. Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt: 

- 	 oferta tehnic ă ; 

- 	 oferta financiar ă ; 
- 	 documenta ţ ia de atribuire; 

- 	 garanţia de bun ă  execu ţ ie a contractului în original; 

- 	 procesele verbal de recep ţ ie a serviciilor; 
- 	 acte adi ţ ionale. 

9. Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1- PRESTATORUL se oblig ă  să  presteze serviciile la standardele ş i/sau performan ţele prezentate în 

propunerea tehnic ă . 
9.2. PRESTATORUL se obligă  să  presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 

propunerea tehnic ă . 

9.3 - PRESTATORUL se oblig ă  s ă  desp ăgubească  achizitorul împotriva oric ă ror: 

i) reclama ţ ii ş i acţ iuni în justiţ ie, ce rezult ă  din încă lcarea unor drepturi de proprietate intelectual ă  
(brevete, nume, m ă rci înregistrate etc.), în leg ătură  cu produsele achizi ţ ionate, ş i 

ii)daune-interese, costuri, taxe ş i cheltuieli de orice natur ă , aferente, cu excep ţ ia situaţ iei în care o 

astfel de înc ă lcare rezult ă  din respectarea caietului de sarcini întocmit de c ătre achizitor. 

10. Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se oblig ă  să  recepţ ioneze serviciile in termenul convenit. 

10.2 - Achizitorul se obligă  să  pl ăteasc ă  preţul serviciilor prestate c ătre prestator conform caietului de 

sa rcin i. 

10.3. - Dacă  achizitorul nu onoreaz ă  facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei prev ăzute la 

pct. 10.2, prestatorul are dreptul de a beneficia de reactualizarea sumei de plat ă  la nivelul 

corespunz ător zilei de efectuare a pl ăţ ii. 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă  a obligaţiilor 

....,.S.  

( 	
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11.1. - În cazui în care, din vina sa exclusiv ă , prestatorul nu reu şeşte s ă -ş i execute obliga ţ iile asumate 

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalit ăţ i, o sum ă  echivalent ă  cu o cot ă  

procentual ă  de 0,01% pe zi din pre ţul contractului, pentru fiecare zi de întârziere pân ă  la îndeplinirea 

efectiv ă  a obliga ţ iilor. 

11.2. - În cazul în care achizitorul nu onoreaz ă  facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 

convenite la art. 10.2, atunci acesta are obliga ţ ia de a pl ăti ca penalităţ i o sum ă  echivalent ă  cu o cotă  

procentual ă  de 0,01% pe zi din plata neefectuat ă , pentru fiecare zi de întârziere, pân ă  la îndeplinirea 

efectiv ă  a obligaţ iilor. 

11.3. - Nerespectarea obliga ţ iilor asumate prin prezentul contract de c ătre una dintre p ă rţ i, în mod 

culpabil ş i repetat, d ă  dreptul p ă rţ ii lezate de a considera contractul desfiin ţat de plin drept, fă ră  

somaţ ie sau punere în întârziere ş i fă ră  interven ţ ia instanţei de judecat ă . 

11.4. - Achizitorul îş i rezerv ă  dreptul de a renun ţa oricând la contract, printr-o notificare scris ă , adresat ă  
prestatorului, f ă ră  nicio compensa ţ ie, dacă  acesta din urm ă  îş i înceteaz ă  activitatea, cu condi ţ ia ca 

aceasta anulare s ă  nu prejudicieze sau s ă  afecteze dreptul la ac ţ iune sau desp ăgubire pentru prestator. 

În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunz ătoare pentru partea din 

contract îndeplinit ă  pân ă  la data denun ţă rii unilaterale a contractului. 

12. Recepţie, inspecţii şi teste 

12.1 - Achizitorul sau reprezentantul s ău are dreptul de a inspecta ş i/sau testa modul de prestare a 

serviciilor pentru a verifica conformitatea lor cu specifica ţ iile din cerinţele caietului de sarcini. 
12.2 - Achizitorul are obliga ţ ia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentan ţ ilor s ă i 

împuterniciţ i pentru efectuarea recep ţ iei, testelor ş i inspecţ iilor. 
12.3 - lnspecţ iile ş i testele din cadrul recep ţ iei provizorii ş i recep ţ iei finale (calitative) se vor face la 

locaţ ia de prestare a acestora, conform anexelor prezentului contract. 
12.4 - Dac ă  vreunul din serviciile inspectate sau testate nu corespunde specifica ţ iilor, achizitorul are 

dreptul s ă  îl respingă , iar prestatorul are obliga ţ ia, fă ră  a modifica preţul contractului de a lua toate 

m ăsurile în vederea remedierii deficien ţelor. 
12.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa ş i, dacă  este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau 

amânat datorit ă  faptului că  serviciile au fost inspectate ş i testate de c ătre prestator, cu sau f ă ră  
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior prest ă rii lor. 

12.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu îl vor absolvi pe prestator de obliga ţ ia asum ă rii garanţ iilor sau 

altor obliga ţ ii prevăzute în contract. 

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

13.1. (1) PRESTATORUL are obliga ţ ia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 
data semn ă rii prezentului contract. 

(2) În termen de 2 zile de la semnarea prezentului contract, ACHIZITORUL are obliga ţ ia de a emite 

ordinul de începere a contractului. 
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(3) În cazul în care PRESTATORUL sufer ă  întârzieri ş i/sau suport ă  costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate ACHIZITORULUI, p ă rţ ile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; ş i 
b) totalul cheltuielilor aferente, dac ă  este cazul, care se vor ad ăuga la preţul contractului. 

13.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dac ă  este cazul, oricare faz ă  a acestora 
prevăzută  a fi terminat ă  într-o perioad ă  stabilită  în graficul de prestare trebuie finalizate în 

termenul convenit de p ă rţ i, termen care se calculeaz ă  de la data începerii prest ă rii 
serviciilor. 

(2)În cazulîn care: 

i. orice motive de întârziere, ce nu se datoreaz ă  PRESTATORULUI; sau 
ii. alte circumstan ţe neobi ş nuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin înc ă lcarea 

contractului de către PRESTATOR, îndrept ăţesc PRESTATORUL s ă  solicite prelungirea perioadei de 
prestare a serviciilor sau a oric ă rei faze a acestora, atunci p ă rţ ile vor revizui, de comun acord, perioada 
de prestare ş i vor semna un act adi ţ ionai. 
13.3. - Dacă  pe parcursul îndeplinirii contractului, PRESTATORUL nu respect ă  graficul de prestare, acesta 
are obligaţ ia de a notifica acest lucru, în timp util, ACHIZITORULUI. Modificarea datei/perioadelor de 

prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul p ă rţ ilor, prin act adi ţ ional. 
13.4. - În afara cazului în care ACHIZITORUL este de acord cu o prelungire a termenului de execu ţ ie, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului d ă  dreptul ACHIZITORULUI de a solicita penalit ăţ i PRESTATORULUI. 

14. Ajustarea preţului contractului 
14.1 - Pentru serviciile prestate, pl ăţ ile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în 
propunerea financiar ă , anexă  la contract. 
14.2 - Pre ţul contractului nu se actualizeaz ă . 
15. Amendamente 
15.1 - P ă rţ ile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adi ţ ional, numai în cazul apari ţ iei unor circumstan ţe care lezeaz ă  
interesele comerciale legitime ale acestora ş i care nu au putut fi prev ăzute la data încheierii 
contractului. 

16. REZILIERE. DENUNŢARE 
Art. 16.1.Nerespectarea obligatiilor asumate prin contract de c ătre una din p ă rţ i da dreptul p ă rţ ii lezate 
de a cere rezilierea prezentului contract de plin drept, f ă ră  interven ţ ia instanţelor de judecata si f ă ră  
vreo alta formalitate, precum si de a pretinde daune-interese in cazul in care considera necesar, pana la 

acoperirea prejudiciului creat. Rezilierea unilaterala a contractului va fi notificata debitorului si ea va 

produce efecte in termen de 15 zile de la data comunic ă rii ei. 
Art.16.2. Achizitorul are dreptul de a denunt ă  unilateral contractul, in cazul apari ţ iei unor circumstan ţe 
obiective care nu au putut fi prev ăzute la data încheierii contractului. Denun ţarea opereaz ă  si în 
condiţ iile art. 223 din Legea nr. 98/2016. Denun ţarea unilaterala va fi notificata prestatorului cu cel 
puţ in 15 zile înainte de data producerii ei. 
Art.16.3. ln cazul prev ăzut la art. 12.2. prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunz ătoare pentru partea din contract îndeplinit ă  pân ă  la data denun ţă rii unilaterale a 
contractului. 

1 7. Subcontractanţi 
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17.1 - Prestatorul are obliga ţ ia, în cazul în care subcontracteaz ă  pă rţ i din contract, de a încheia 

contracte cu subcontractan ţ ii desemna ţ i, în acelea ş i condiţ ii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

17.2 - (1) Prestatorul are obliga ţ ia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 

cu subcontractan ţ ii desemna ţ i. 

(2) Lista subcontractan ţ ilor, cu datele de recunoa ştere ale acestora, cât ş i contractele încheiate cu 

aceştia se constituie în anexe la contract. 

17.3 - (1) Prestatorul este pe deplin r ăspunzător faţă  de achizitor de modul în care îndepline şte 

contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin r ăspunz ător faţă  de prestator de modul în care î ş i îndeplineşte 

partea sa din contract. 

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractan ţ ilor dacă  ace ştia nu îş i 

îndeplinesc partea lor din contract. 

17.4 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac ă  acesta nu ş i-a îndeplinit partea sa 

din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pre ţul contractului ş i va fi notificat ă  
ach izitoru lu i. 

18. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
18.1 - Prestatorul are obliga ţ ia de a îndeplini contractul de furnizare în termenul stabilit prin prezentul 

co ntra ct. 
18.2 - Dac ă  pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respect ă  termenul de prestate a 

serviciilor asumate prin propunerea tehnic ă , acesta are obliga ţ ia de a notifica, în timp util, achizitorului; 

modificarea perioadei de furnizare asumate se face cu acordul p ă rţ ilor, prin act adi ţ ional. 

18.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execu ţ ie, orice 

întârziere în îndeplinirea contractului d ă  dreptul achizitorului de a solicita penalit ăţ i prestatoruiui. 

19. Cesiunea 
19.1 - Prestatorul se obligă  să  nu transfere total sau par ţ ial obliga ţ iile asumate prin contract, f ă ră  să  
obţ in ă , în prealabil, acordul scris aI achizitorului. 
19.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garan ţ ia sau orice aite 

obligaţ ii asumate prin contract. 

20. Forţa majoră  
20.1 - Forţa majoră  este constatat ă  de o autoritate competent ă . 

20.2 - Forţa majoră  exonereaz ă  pă rţ ile contractante de îndeplinirea obliga ţ iilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada în care aceasta ac ţ ioneaz ă . 

20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendat ă  în perioada de ac ţ iune a for ţei majore, dar fă ră  a 

prejudicia drepturile ce 11 se cuveneau p ă rţ ilor pân ă  la apariţ ia acesteia. 

20.4 - Partea contractant ă  care invoc ă  forţa majoră  are obliga ţ ia de a notifica celeilalte p ă rţ i, imediat ş i 

în mod complet, producerea acesteia ş i să  ia orice m ăsuri care îi stau la dispozi ţ ie în vederea limită rii 

consecinţelor. 

20.5 .- Dac ă  forţa majoră  acţ ioneaz ă  sau se estimeaz ă  că  va acţ iona o perioad ă  mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul s ă  notifice celeilalte p ă rţ i încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fă ră  ca vreuna din pă rţ i să  poat ă  pretinde celeilalte daune-interese. 

21. Soluţionarea litigiilor 
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21.1 - Achizitorul ş i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe ca!e amiabi! ă , prin tratative 

directe, orice neîn ţelegere sau disput ă  care se poate ivi între ei în cadrul sau în leg ătură  cu îndeplinirea 

contractului. 

21.2 - Dac ă , după  15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorui ş i prestatorul nu reu şesc s ă  
rezolve în mod amiabil o divergenţă  contractua! ă , fiecare poate solicita ca disputa s ă  se solu ţ ioneze de 

către instan ţeie judecătoreşti competente din România. 

22 Limba care guvernează  contractul 
22.1 - Limba care guverneaz ă  contractul este limba român ă . 

23. Comunicări 
23.1 - (1) Orice comunicare între p ă rţ i, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie s ă  fie 

transmis ă  în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât ş i în momentul primirii. 

23.2 - Comunică rile între pă rţ i se pot face ş i prin te!efon, telegram ă , telex, fax sau e-mail cu condi ţ ia 

confirm ă rii în scris a primirii comunică rii. 

24. Legea aplicabilă  contractului 
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Pă rţ ile au în ţeles s ă  încheie ast ăzi............., prezentul contract în dou ă  exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 

(Se precizeaz ă  data semn ă rii de către pă rţ i.) 

Achizitor, 	 Prestator, 

(semn ătură  autorizat ă ) 
	

semnă tură  autorizat ă ) 

LS 
	

LS 
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Formular nr. 13 

OFERTANTUI....................................... 	 Înregistrat la sediul autorit ăţ ii contractante 

(denumirea/numele) 
	

Nr............................/............................... 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Catre:. 

Ca urmare a anuntului de participare nr . .................. publicat în data de ........... pe..................... privind 

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de servicii aferente proiectului . ........ (Titlu) 

Noi .................................................................................................................. va transmitem alaturat 

urmatoarele documente care insotesc oferta: 

1. Documentul ......................................................privind garantia pentru participare, in cuantumul si in 

forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire; 

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand 1 original 

• documente de calificare; 

• ofertatehnic ă  
• oferta financiar ă  

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra. 
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Data completarii :[ZZ.LL.AAAA] 

Cu stima, 

[Nume ofertant], 

(numele, semn ătura autorizat ă  ş i ştampil ă ) 

Intocmit 

Consultant Achizitii Publice 
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