FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficială: : Asociatia Sanse Egale Pentru Fiecare Craiova
Adresă:

Bd. Decebal, Nr.83, jud. Dolj

Localitate:

Cod poştal:

Craiova

Punct(e) de contact:

: Loc. Craiova, Bd.

Telefon:

Ţara:

România

0351/427556

Decebal, Nr.83, jud. Dolj
În atenţia :Manager Juridic Laura
E-mail:

Buzatu

office@asociatiasef.ro

Fax:

0351/427561

Adresa/ele de internet (dacă este cazul):
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL):

www.asociatiasef.ro

Adresa profilului cumpărătorului (URL):
Alte informaţii pot fi obţinute la:
■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.I
Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie
dinamic) pot fi obţinute la:
■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.II
Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:
■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.III
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări
Data 06.02.2012 /ora limită 12:00 adresa:
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 07.02.2012 ora 12:00

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE
PRINCIPALE)
□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv

□ Servicii publice generale

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

□ Apărare

□ Agenţie/birou naţional sau federal

□ Ordine şi siguranţă publică

□ Colectivitate teritorială

□ Mediu

□ Agenţie/birou regional sau local

□ Afaceri economice şi financiare

□ Organism de drept public

□ Sănătate
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□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană

□ Construcţii şi amenajări teritoriale
□ Protecţie socială
□ Recreere, cultură şi religie

□ Altele (precizaţi): ONG

□ Educaţie

informare și
orientare profesională, medierea
muncii și formare profesională,
consiliere
psiho-socială,
orientare
profesională,
informare
și
consiliere
in
carieră, dezvoltare de programe
de reconversie profesională
pentru resursa umana activă și
potential activă, consultanță
pentru inceperea unei afaceri,
informare, consultanță, consilire
și
instruire
pentru
intreprinzătorii privați și pentru
alți
specialiști
in
vederea
dezvoltării
sectorului
privat
local.
□

Altele

(precizaţi):

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante

2

da □ nu ■

Sau, după caz
□ Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de energie
termică
□ Electricitate
□ Prospectare şi extragere a gazului şi petrolului
□ Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor
combustibili solizi

□ Apă
□ Servicii poştale
□ Servicii feroviare
□ Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz
□ Activităţi portuare
□ Activităţi aeroportuare

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă

Contract de prestari servicii de catering (conform caiet de sarcini)
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
a) Lucrări

□

Executare

□

Proiectare şi executare

□

B) Produse

□

c) Servicii

Cumpărare

□

Categoria serviciilor:

Leasing

□
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■
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Executarea, prin orice

□

Închiriere

□

mijloace, a unei lucrări,

Închiriere cu opţiune de

□

conform cerinţelor

cumpărare

specificate de autoritatea

O combinaţie între acestea

□

contractantă
Locul principal de executare

Locul principal de livrare

Locul principal de prestare

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

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

conform caiet de sarcini

Cod NUTS □□□□□□

Cod NUTS □□□□□□

Cod NUTS □□□□□□

II.1.3) Procedura implică
Un contract de achiziţii publice

■

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)

□

Încheierea unui acord-cadru

□

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz)
Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici

□

Acord-cadru cu un singur operator economic

□

Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim □□□ de
participanţi la acordul-cadru preconizat
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului
cadru

da □ nu □
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Dacă DA,
__________________________________________
(se fac precizări suplimentare referitoare la modul de
desfăşurare a reluării competiţiei între semnatarii unui
acord-cadru)
Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□ sau în luni: □□□
Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani:
.........................
Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în cifre):
Valoarea estimată fără TVA: _________________
intervalul: între _____________ şi _______________

Monedă: ________ sau
Monedă: ________

Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): __________
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
..........................
..........................
..........................
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
Vocabular principal

Vocabular suplimentar (după caz)
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Obiect principal

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

55523000-2

Obiect(e) suplimentar(e)

□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice

da ■ nu □

II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi

da ■nu □

anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)
Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă):
un singur lot

□

unul sau mai multe loturi

■

toate loturile

□
da □ nu ■

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile)

Un contract der achizitie publica de servicii de catering pentru un numar de 630 beneficiari
După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre):

670284

sau intervalul: între _______________ şi _______________

Monedă: RON
Monedă: __________
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II.2.2) Opţiuni (după caz)

da □ nu □

Dacă da, descrierea acestor opţiuni: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni:
în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)
Numărul de prelungiri posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□
Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al contractelor
ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□

Dela data semnarii contractului pana la maxim 31.12.2012

II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea preţului contractului

da □ nu ■

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum, formula de ajustare aplicabilă)
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SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI
TEHNICE
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)
III.1.1.a) Garanţie de participare

da ■ nu □

Cuantumul garantiei pentru participare: 1% din valoarea estimata ,
respectiv: 6702,84 pentru Lotul I si 300 lei pentru Lotul II
III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie

da ■ nu □

1. Cuantumul garanţiei de bună execuţie - 5% din valoarea fără TVA a contractului
2. Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului de furnizare:
- Scrisoare de garantie bancara de bună
- Ordin de plată
Garanţia de bună execuţie va fi constituită înainte de incheierea contractului in maxim
5 zile lucrătoare de la data comunicarii ofertei castigatoare.
Intreprinderile mici șimijlocii pot beneficia de o reducere cu 50% a garantiei de
participare in conformitate cu art. 16 din legea 346/2004
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante
Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte surse)

Fonduri proprii 2%
FONDURI NERAMBURSABILE
Dezvoltarea

5
98%

prin

Programul

Operational

Sectorial

Resurselor Umane 2007 – 2013 din care:
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 91 %

BUGETUL DE STAT 9 %
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după caz)
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)

da □ nu □

Dacă da, descrierea acestor condiţii
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
III.1.5. Legislaţia aplicabilă
a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
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de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
............................................

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului
sau al profesiei
III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor

(după caz):

menţionate:

Cerinta nr. 1

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii

Declaraţii privind eligibilitatea
Declaraţie privind
neîncadrarea în prevederile
art. 181 ,
Declaraţie privind calitatea de
participant la procedura

1. Declarația privind eligibilitatea completată în
conformitate cu formularului B1.1.
2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile
art. 181, in conformitate cu formularului B.1.2
3. Declaraţie privind calitatea de participant la
procedură , in conformitate cu formularulB.1.3

Cerinta nr. 2

4.Certificat de Atestare Fiscală privind plata
impozitelor și taxelor eliberat de Administrația
Financiară – Direcția Generală a Finanțelor
Publice valabil la data deschiderii ofertei –
original sau copie legalizată . Termen de
valabilitate 30 de zile calendaristice de la data
emiterii.
5. Certificat fiscal eliberat de Direcțiile locale de
taxe șiimpozite șicontribuțiilor de asigurări sociale
catre bugetele componente ale bugetului general
consolidat, valabil la data deschiderii ofertei –
original sau copie legalizată. Termen de
valabilitate 30 de zile calendaristice de la data
emiterii.

Documente privind indeplinirea
obligatiilor –-certificate
constatatoare privind
indeplinirea obligatiilor exigibile
de plata a impozitelor șitaxelor
catre stat, inclusiv cele locale,
precum șia contributiei pentru
asigurarile sociale de stat la
data deschiderii ofertei

Pentru persoane juridice străine:
Operatorul economic va prezenta documente
edificatoare (certificate, caziere, alte documente
echivalente) prin care să dovedească că și-a
indeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor
șicontribuțiilor către buget. Documentele vor fi
prezentate in traducere legalizată.
..............................................

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

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
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Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor

(după caz):

menţionate:

Cerinta nr. 1

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii

Persoane juridice/fizice
6. Certificat de inregistrare emis de Oficiul
române
Registrului Comertului de pe langa Camera de
Solicitat 
Nesolicitat Comert șiIndustrie Nationala sau Teritoriala, –
□
copie xerox, pe care se va mentiona conform cu
originalul
7. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului de pe langa instanta competenta ,
valabil la data deschiderii ofertei- original sau
copie legalizata. Termen de valabilitate 30 de zile
calendaristice de la data emiterii, din care sa
rezulte ca ca ofertantul detine:
a) obiectul de activitate
b) date de identificare legale (denumire, sediu, cod
unic de inregistrare);
c) reprezentantii legali
d) ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la
faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de
catre un judecator sindic sau cu privire la
declansarea unei proceduri legale pentru
declararea sa in una din aceste situatii
Cerinta nr. 2

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul proceduri

Persoane juridice/fizice straine
Solicitat 

Operatorul economic va prezenta documente

Nesolicitat □

edificatoare prin care sa dovedeasca forma de
inregistrare ca persoana fizica/juridica.
Documentele vor fi prezentate in traducere
legalizata

ATENTIE:
Toate certificatele/ documentele/ formularele mentionate mai sus trebuie să fie
prezentate în original sau copie legalizată şi trebuie să fie valabile la data
deschiderii ofertelor.
În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea
română, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de o
traducere autorizata a acestora în limba română.
Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg
al persoanei semnatare.
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A nu se foloșiprescurtări.
Documentele emise de autorităţile competente vor fi valabile la data deschiderii
ofertelor.
Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stabilită
de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 de zile calculate până la data
deschiderii ofertelor.
Daca exista incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea
contractanta are dreptul sa solicite informaţii direct de la autorităţile competente
.....................................................
III.2.2) Capacitatea economică şi financiară
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor

(după caz):

menţionate:

Cerinta nr. 1

Modalitatea de indeplinire

Informaţii privind situaţia
economico-financiară
Solicitat 
Nesolicitat

Cerinţa minimă obligatorie de calificare constă în
prezentarea documentelor de mai jos:
9.Fişă de informaţii generale – care contine
cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani
Formularul B.2
Cerinta minima de calificare-Cifra de afaceri
medie pe ultimii trei ani trebuie sa fie de cel putin
1267140 echivalentul in lei a 300 000euro
10.Se va prezenta Bilanț contabil pentru exercițiul
financiar 2009,2010,2011 –inregistrat șivizat de
organul finaciar competent, va fi certificat cu
mențiunea conform cu originalul, semnat și
ștampilat de reprezentantul societații ofertante.
Bilanțul contabil trebuie să fie vizat și înregistrat de
organele competente, prevăzute de legislația țării
in care este stabilit ofertantul. Ofertanții nerezidenți
vor prezenta traduceri autorizate și legalízate ale
documentelor solicitate.
Autoritatea contractantă iși reserva dreptul de a
solicita ofertanților-persoane fizice sau juridice
române și străine-prezentarea și a altor
documente in cazul in care cele nominalízate la
alineatul precedent un sunt relevante.
Atenţie! În cazul în care ofertantul este o asociere,
încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi
mijlocii se va analiza cu privire la asociere în
ansamblu. Astfel, chiar dacă toţi asociaţii se
încadrează, în mod individual, în categoria IMM,
reducerea cu 50% a cerinţei privind cuantumul
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cifrei de afaceri și a garanției de participare nu se
va aplica dacă asocierea în ansamblu nu se
încadrează în categoria IMM.
Ofertantul care solicită reducerea cerinţei privind
cuantumul cifrei de afaceri şi a garanţiei de
participare la 50 % va prezenta o Declaraţie pe
proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea
346 / 2004 din care sa rezulte ca se incadreaza
in categoria I.M.M.-urilor.
Cerinta nr. 2

Modalitatea de indeplinire

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

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

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

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

III.2.3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor

(după caz):

menţionate:

Cerinta nr. 1

Modalitatea de indeplinire

Informaţii privind capacitatea
tehnică
Solicitat 

11. Fișa de informații privind experiența similar
( formularul B.4)
12. Declaraţie privind lista principalelor prestări de
servicii din ultimii trei ani , (formularul 12E).
13. Declaraţie privind efectivul mediu al
personalului angajat și al cadrelor de conducere (
formularul 12I)

Nesolicitat □

14- Recomandări de la alți beneficiari - minim 2,
Cerinta nr. 2

Modalitatea de indeplinire

Informaţii privind
subcontractanţii/asociati
(dacă este cazul)
Solicitat 

15.Se prezintă , după caz,
- completarea declaratiei (formular 12G) cu
subcontractanții sau lista cuprinzând asociații
completata de liderul Asocierii.

Nesolicitat

-acord sau o scrisoare preliminară de asociere
(formular 12G1)- Oferta trebuie să cuprindă un acord
sau o scrisoare preliminară de asociere in care să se
mentioneze că toți asociații iși asumă răspunderea
colectivă și solidară pentru îndeplinirea contractului, că
liderul asociației este împuternicit să se oblige și să
primească instrucțiuni in numele tuturor asociaților și
este răspunzator in nume propriu și în numele Asocierii
pentru îndeplinirea contractului.
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Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o
asociație la care participă mai mulți operatori
economici, va semna o Declaraţie prin care se
obligă ca in cazul în care oferta sa este declarată
câștigătoare va legaliza asocierea, iar contractul
de asociere legalizat va fi prezentat Autoritații
Contractante,
înainte
de
data
semnării
contractului.
4) Fiecare subcontractant va completa cu propriile
date o Declaraţie privind calitatea de participant la
procedură și Formularul privind informaţii generale
Declaraţie prin care ofertantul să dovedească

Cerinta nr. 3

Informaţii
referitoare
la faptul că la elaborarea ofertei a ţinut cont de
respectarea obligaţiilor privind
condiţiile de muncă şi protecţia obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi
muncii
protecţia muncii, care sunt la nivel naţional,
Solicitat 
precum şi că le va respecta pe parcursul
Nesolicitat
îndeplinirii contractului de prestari servicii
Informaţii detaliate privind reglementările care sunt
în vigoare la nivel naţional şi se referă la condiţiile
de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii
în muncă, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau
de pe site-ul:
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html
(conform Formularului C2- Declaraţie privind
sănătatea şi protecţia muncii)
Angajament privind respectarea clauzelor contractuale
20.Se va completa formularul nr.C.3
Solicitat 
Nesolicitat □
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
21.Se va completa formularul nr. C.4
Solicitat 
Nesolicitat

III.2.4) Standarde de asigurare a calităţii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor

(după caz):

menţionate:
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Cerinta nr. 1

Modalitatea de indeplinire

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

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

Cerinta nr. 2

Modalitatea de indeplinire

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

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

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

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

III.2.4) Contracte rezervate (după caz)

da □ nu □

Contractul este rezervat unor ateliere protejate

□

Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate

□

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii

da □ nu ■

Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile:
_________________________________________________________________________________________
III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările

da □ nu ■

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea
serviciilor respective

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ
IV.1) TIPUL PROCEDURII
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IV.1.1) Tipul procedurii
Licitaţie deschisă □
Licitaţie restrânsă □
Licitaţie restrânsă accelerată □
Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate:
_________________________________________________________________________________________
Negociere □
Au fost deja selectaţi candidaţi

da □ nu □

Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici selectaţi deja în secţiunea VI.3) Informaţii suplimentare
Negociere accelerată □
Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:
_________________________________________________________________________________________
Dialog competitiv □
Cerere de oferte ■
IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe
(licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv)
Număr de operatori economici preconizat □□□
sau Număr minim preconizat □□□ şi, după caz, număr maxim □□□
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Criterii obiective de limitare a numărului de candidaţi:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog competitiv)
Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a

da □ nu □

reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor
care trebuie negociate

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare)
Cel mai mic preţ

sau
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte

■

□ criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu ponderarea sau în ordine
descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile)
□ criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în
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documentul descriptiv
Criterii

Pondere

1.pretul ofertei

60%

2.criteriu tehnic

40%

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
-

Pentru pretul cel mai scazut se vor acorda 60 de puncte

-

Pentru diversitatea meniurilor se vor acorda 20 de puncte

-

Pentru gramaj se vor acorda 10 puncte

-

Pentru alimente bio se vor acorda 10 puncte

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică

da □ nu ■

Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz)
_________________________________________________________________________________________

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz)
_________________________________________________________________________________________
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract

da □ nu □
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Dacă da,
Anunţ de intenţie

□

Anunţ despre profilul cumpărătorului □

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Alte publicări anterioare (după caz) □
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Anunţ de intenţie
Numărul şi data publicării în SEAP
IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

■

□

□

□

□

Altele: ____________________________________________________________________________IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul unei licitaţii deschise)
durata în luni: □□□ sau în zile: 90 DE ZILE (de la termenul limită de primire a ofertelor)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

-

Vor fi luate in considerare ofertele care prin oferta tehnică îndeplinesc
toate cerintele prevăzute în caietul de sarcini.

▪propunerea tehnică va cuprinde descrierea serviciilor ofertate, în corelaţie cu
specificaţiile tehnice stabilite de achizitor;
▪propunerea tehnică va cuprinde mai multe variante de menu
▪ propunerea tehnică va respecta în totalitate cerinţele din documentaţia de atribuire;
▪ propunerea tehnică va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului
economic – va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului
pe toată perioada de valabilitate a ofertei
Ofertantul va prezenta descrierea tehnică a serviciilor ofertate, precum şi alte
informaţii considerate semnificative, în vederea verificării corespondenţei propunerii
tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute în prezenta Documentaţie pentru ofertanţi.
Atenţie: Cerinţele impuse prin specificaţiile tehnice din prezenta Documentaţie
pentru Ofertanţi sunt considerate ca fiind minimale şi eliminatorii.
Neîndeplinirea oricăreia dintre aceste cerinţe conduce automat la considerarea
ofertei respective ca fiind neconformă.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul va furniza toate informaţiile solicitate cu privire la preţ.
Propunerea financiara va cuprinde atat pretul unitar al fiecarui serviciu si produs cat
si pretul total al serviciilor descrise in propunerea tehnica , precum si
pretul/persoana/zi
Preţul ofertei (fără TVA) se va exprima în lei cu 2 zecimale şi va rămâne neschimbat
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pe toată perioada de valabilitate a ofertei. Oferta va include discounturi oferite sau
orice alte facilităţi financiare
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

Adresa la care se depune oferta:
Destinatar: ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU FIECARE CRAIOVA
Adresa: Bd. Decebal, nr. 83 , Loc. Craiova, Jud. Dolj, Cod 200621,
Telefon:0351427556, Fax: 0351427561.
Ofertele depuse la alta adresa decat cea indicata, vor fi respinse in cadrul sedintei
de deschidere a ofertelor.
1. Data limită pentru depunerea ofertei:
13.02.2012
ora 11:00
2. Numărul de exemplare: 1 (unul) exemplar original pentru documentele de
calificare şi propunerea tehnico-financiară
3. Modul de prezentare a documentelor care însoţesc oferta:
Oferta se va depune la ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU FIECARE, Bd.
Decebal , nr. 83 , Loc. Craiova, Jud. Dolj, Cod 200621
în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:

„OFERTĂ PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA
PENTRU PROIECTUL MUNCA PE PRIMUL CONFORM POSDRU nr.
/82/5.1/S/54993. A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 13.02.2012 ora 12:00”.
Plicul va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat cu:
- plicul nr. 1: documente de calificare care va conţine următoarele
documente:
Opis documente de calificare:
1. Declaraţie privind eligibilitatea (Formularul B.1.1)
2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG
34/2006(Formularul B.1.2)
3. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură (Formularul B.1.3)
4. Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice privind
plata datoriilor la Bugetul consolidat in termen de valabilitate
5. Certificat de atestare fiscala privind impozitele șitaxele locale privind plata
datoriilor la bugetul local in termen de valabilitate
6. Certificat de inregistrare emis de ORC de pe lanaga Camera de Comert
șiIndustrie teritoriala- copie xerox, pe care se va mentiona conform cu originalul
7. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului original sau copie
legalizată
8. Fisa de informatii generale – B2
9. Bilant contabil pentru exercitiul financiar 2009,2010,2011 inregistrat și vizat la
organul financiar competent
10. Fisa de informatii privind experienta similara (formularul B.4)
11. Declaraţie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii trei ani(formularul
12E)
1.

18.Recomandari de la alti beneficiari - minim 2
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Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj
BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700
T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: office@asociatiasef.ro
CIF 14956542

14

19.declaratie privind subcontractorii sau asociatii- 12G
20.Angajament privind respectarea clauzelor contractual- C3
21. Declaraţie privind sănătatea şi protecţia muncii –C2
22.Certificat de participare la licitatie cu oferta independent- C4

- plicul nr. 2 : propunere tehnico-financiară
Opis propunere tehnico-financiară
1. Oferta financiară
2. Oferta tehnică
Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului,
pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta
respectivă este declarată întarziată.
Documentele trebuie sa fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi semnate pe
fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze
ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale
abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate
conform prevederilor legale.
Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei,
precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate
In exteriorul plicului sigilat șistampilat se vor prezenta şi următoarele
documente:
a) Scrisoarea de înaintare
Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu
modelul prevăzut în Formularul 2A
b) Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate
să participe la activitatea de deschidere a ofertelor.
c) Scrisoare de garantie bancara (original), ordinul de plată pentru constituirea
garantiei de participare
Nu se acceptă oferte alternative. Ofertantul va depune doar oferta de bază Lipsa a
mai mult de 3 (trei) documente privind situaţa personală, capacitatea de exercitare a
activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară precum şi capacitatea tehnică
şi profesională, solicitate prin documentaţia de atribuire duce la respingerea ofertei.
De asemenea, necompletarea unui document lipsă dintre cele specificate, în
termenul comunicat de comisie, cel mult 72 ore, are drept consecinţă respingerea
ofertei ca inacceptabilă sau neconformă.
Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are ca efect descalificarea
ofertantului.
Fiecare pagină a documentelor prezentate va fi numerotată şi ştampilată de
către ofertanţi. În caz contrar, documentele nu pot fi luate în considerare
deoarece nu sunt asumate de către ofertant prin semnare şi ştampilare de către
reprezentantul legal.
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SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)

da □ nu ■

Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: _____________________________
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare

da ■ nu □

Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 5 „ Promovarea
masurilor active de ocupare” , Domeniul major de interventie 5.1” Dezvolatarea
șiImplementarea masurilor active de ocupare”
Contract POSDRU nr. /82/5.1/S/54993
Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):

VI.3) ALTE INFORMATII (după caz)
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
VI.4) CĂI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac
Denumire oficială:
Adresă:

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Cod poştal:

Localitate:

Bucureşti

030084

E-mail:

Ţară:

România

Telefon:

16

office@cnsc.r +4(021) 310.46.41 +4(021)
o

310.46.42

Adresă Internet

Fax:

(URL)

+4(021) 310.46.41 +4(021)

www.cnsc.ro.

310.46.42

Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz)
Denumire oficială:
Adresă:
Localitate:

Cod poştal:

E-mail:

Telefon:

Adresă Internet

Fax:

Ţară:

(URL)
VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3)
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: in conformitate cu dispozitiile OUG nr.34/2006

Art. 2562
(1) Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în
vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în
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termen de:
a) 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe de
urgenţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea
contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II
secţiunea a 2-a, este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2);
b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe de
urgenţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea
contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II
secţiunea a 2-a, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2).
(2) În cazul în care cererea prevăzută la alin. (1) priveşte conţinutul documentaţiei de
atribuire, publicată în SEAP în condiţiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) şi art. 127 alin. (2),
data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei de atribuire.

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac
Denumire oficială: Oficiul Juridic al autoritatii contractante
Adresă:

Bulevardul Decebal, Nr 83, Craiova, Jud Dolj, Tel/ Fax: 0351427556/

0351427561 intre orele 09.00-17.00, persoana de contact: Laura Buzatu
Localitate:

Cod poştal:

Ţară:

Craiova

200621

România

E-mail:

Telefon:

0351427556

office@asociatiasef.ro
Adresă Internet (URL)

Fax:

0351427561

www.asociatiasef.ro
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ANEXA A
ADRESE SUPLIMENTARE ŞI PUNCTE DE CONTACT
I) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE INFORMAŢII
SUPLIMENTARE
Denumire oficială:
Adresă:
Cod poştal:

Localitate:
Punct(e) de contact:

Ţară:
Telefon:

În atenţia:
E-mail:

Fax:

Adresă Internet (URL):

II) ADRESE ȘIPUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE
SARCINI ȘIDOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE
PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)
Denumire oficială:
Adresă:
Cod poştal:

Localitate:
Punct(e) de contact:

Ţară:
Telefon:

În atenţia:
E-mail:

Fax:

Adresă Internet (URL):

III) ADRESE ȘIPUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE
OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE
Denumire oficială:
Adresă:
Cod poştal:

Localitate:
Punct(e) de contact:

Ţară:
Telefon:

În atenţia:
E-mail:

Fax:

Adresă Internet (URL):
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ANEXA B
INFORMAŢII PRIVIND LOTURILE
LOT NR. I .
DENUMIRE: Servicii de catering pentru beneficiarii cursurilor de formare profesionala
DESCRIERE SUCCINTĂ

Servicii de masă pentru 630 de beneficiari desemnați să participe la cursuri de formare
profesională în Centrul pentru Reintegrarea Șomerilor precum și în locațiile stabilite de către
achizitor si furnizorii de servicii de formare profesională externi, subcontractanți ai achizitorului.
Ofertantul va oferi servicii de masă in cadrul unor sesiuni de formare profesională organizate de
Achizitor pentru beneficiarii săi.
Serviciile de masă vor fi oferite pentru maxim 45 grupe de aprox. 14-28. persoane ce vor participa
la module de formare.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE)
Vocabular principal
Obiect principal

55523000-2

Vocabular suplimentar (după caz)
□□□□-□ □□□□-□

Obiect(e)

□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□ □□□□-□

suplimentar(e)

□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□ □□□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□ □□□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□ □□□□-□

1)
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CANTITATE SAU DOMENIU

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Dacă se cunoaşte, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 640 284 Monedă: RON
sau intervalul: între _____________________ şi _______________________ Monedă: ___________
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE
FINALIZARE (după caz)
Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□
5) INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garanţia de participare)
Locul de prestare a serviciilor este in principal in Craiova , Bulevardul Decebal nr.83, judetul Dolj, dar si in alte locatii
stabilite de către achizitor si furnizorii de servicii de formare profesională externi,

subcontractanți ai

achizitorului.Furnizorul va asigura livrarea la locatia specificata de achizitor, intre orele 12:30-13:00.
Menu-urile vor fi ambalate individual.
Graficul serviciilor va fi stabilit de catre achizitor si comunicat in timp util ofertantului.
Garantia de participare este in cuantum de 1% din valoarea estimată , respectiv 6402,84 lei
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LOT NR.II.
DENUMIRE: Servicii de catering pentru desfasurarea evenimentelor organizate de achizitor
1) DESCRIERE SUCCINTĂ
Servicii de catering necesare organizării și desfașurării evenimentelor organizate de achizitor, pentru un numar maxim de
50 de persoane / eveniment.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE)
Vocabular principal
Obiect principal

55523000-2

Vocabular suplimentar (după caz)
□□□□-□ □□□□-□

Obiect(e)

□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□ □□□□-□

suplimentar(e)

□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□ □□□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□ □□□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□ □□□□-□

3) CANTITATE SAU DOMENIU
Dacă se cunoaşte, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 30 000 Monedă: RON
sau intervalul: între _____________________ şi _______________________ Monedă: ___________
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE
FINALIZARE (după caz)
Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□
5) INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garanţia de participare)
Numarul de participanti poate varia intre 30 si 50 de personae
Serviciile vor fi prestate conform graficului transmis de achizitor .
Furnizorul va asigura livrarea la locatia specificata de achizitor.
Garantia de participare este in cuantum de 1%, respectiv 300 lei
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CAIET DE SARCINI
INTRODUCERE
Achizitionarea serviciilor de masa are loc in cadrul proiectului ” Munca pe primul loc " (denumit in
continuare „Proiectul"), finantat de catre Fondul Social European - si bugetul national prin Programul
Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane -2007-2013".
Acest caiet de sarcini a fost elaborat luand in considerare elementele din cererea de finantare a
proiectului Munca pe primul loc , ID 54993 cu modificarile ulterioare intervenite si aprobate pe
parcursul implementarii proiectului.
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea tehnica.
OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII DE MASA
Achizitorul isi propune sa achiziţioneze servicii de masa dupa cum urmeaza :
LOTUL I .
Servicii de masă pentru 630 de beneficiari desemnați să participe la cursuri de formare profesională în
Centrul pentru Reintegrarea Șomerilor precum și în locațiile stabilite de către achizitor si furnizorii de
servicii de formare profesională externi, subcontractanți ai achizitorului.
Ofertantul va oferi servicii de masă in cadrul unor sesiuni de formare profesională organizate de
Achizitor pentru beneficiarii săi.
Serviciile de masă vor fi oferite pentru maxim 45 grupe de aprox. 14-28. persoane ce vor participa la
module de formare.
Astfel, serviciile de masa sunt necesare pentru un numar de aproximativ 630 de beneficiari ai
Achizitorului . Serviciile de masa vor fi oferite pe parcursul a 45 zile in medie/ curs de formare
profesionala. (conform unui grafic ce va fi stabilit de Achizitor si comunicat din timp Ofertantului), in
cadrul perioadei de contractare de 10 luni calendaristice.
Menu-urile vor conţine: minim 2 feluri de mâncare caldă, salate, desert.
LOTUL II.

Servicii de catering necesare organizării și desfașurării evenimentelor organizate de achizitor, pentru un
numar maxim de 50 de persoane / eveniment.
Se va oferi bufet rece si cald (tartine variate, branzeturi, snitele, pui, porc etc.), salate, legume, produse
de patiserie, prajituri, fursecuri, fructe, sucuri, apa minerala, apa plata, cafea calda, ceai si apa calda,
zahar etc. La acestea se solicita toate produsele plastice necesare pentru numarul de participanti si
platouri, cafetiera etc
Achizitorul va semna cu castigatorul licitatiei un contract de achizitionare servicii de catering.
CERINTELE SERVICIILOR DE MASA
Serviciile care urmeaza a fi prestate constau in:
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-

pregatirea mancarii;
transportul, manipularea produselor alimentare si de alimentatie publica;
servirea produselor alimentare si de alimentatie publica;

Cerintele Achizitorului pentru serviciile de masa sunt:
asigurarea calitatii preparatelor si a produselor utilizate;
asigurarea diversitatii preparatelor;
asigurarea unor servicii de servire ireprosabile (tinuta, amabilitate, promptitudine, conduita
adecvata din partea personalului etc);
respectarea normelor de igiena in ceea ce priveste depozitarea, aprovizionarea;
respectarea reglementarilor legale in vigoare referitoare la protectia mediului, igiena, calitate,
siguranta alimentelor.
Ofertantul va oferi un meniu variat de la o zi la alta
MODUL DE STABILIRE A MENIULUI
Ofertantul impreuna cu persoana desemnata din partea Achizitorului vor stabili modificarile la planul
meniului
ALTE CERINTE PRIVIND SERVICIILE SOLICITATE:
-

-

-

-

Produsele vor fi servite in recipiente adecvate fiecarui fel de mancare, pentru fiecare persoana
in parte.
Se vor asigura de catre Ofertant tacamuri corespunzatoare felului de mancare, servetele,
pahare .
Bauturile calde vor fi servite in termosuri sau vor fi utilizate aparate speciale care permit
prepararea acestora la sediul Achizitorului.
Ofertantul va permite exercitarea controlului efectuat de catre persoanele desemnate si
comunicate de Achizitor cu privire la respectarea tuturor conditiilor impuse si a normelor
sanitare si sanitar - veterinare de functionare;
Ofertantul va lua masuri pentru ca personalul care lucreaza la prepararea hranei si la servirea
acesteia sa faca periodic analizele medicale in conformitate cu prevederile legislative in vigoare
si sa respecte regulile igienico - sanitare;
Ofertantul va pastra intotdeauna probe pentru analiza alimentelor, timp de 48 de ore;
Ofertantul trebuie sa asigure prepararea hranei din produse agroalimentare de calitate insotite,
obligatoriu, de certificate de calitate si sanitar-veterinare, conform listei cu standardele de
calitate pentru produsele agroalimentare;
Ofertantul va asigura ofertele de meniu zilnic pentru un numar de aproximativ 14-28
participanti/actiune, numar ce va fi confirmat Ofertantului de catre Achizitor cu cel putin 2 zile
calendaristice in prelabil.

CERINTE SPECIFICE PRIVIND TRANSPORTUL
- Mijloacele de transport si/sau recipientele folosite la transportul alimentelor trebuie avizate de catre
Ministerul Sanatatii, mentinute curate si in bune conditii pentru a proteja alimentele de contaminare.
-Recipientele nu trebuie folosite decat la transportul alimentelor, acolo unde este riscul contaminarii
alimentelor.
-Alimentele vor fi ambalate in recipiente adecvate si vor fi transportate astfel incat sa asigure
mentinerea mancarii la o temperatura optima.
-Alimentele din mijloacele de transport si/sau recipientele trebuiesc plasate si protejate impotriva
contaminarii.
-Mijloacele de transport si/sau recipientele folosite la transportul alimentelor trebuie sa mentina
alimentele la o temperatura adecvata.
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PRODUSELE OFERTANTULUI
-

-

Ofertantul va asigura aprovizionarea cu alimente, bauturi si alte produse necesare, precum si
depozitarea lor in spatiile prevazute in acest scop.
In cazul in care intervine o pana de curent si/sau de oprire a instalatiilor frigorifice sau a oricarui tip
de instalatii/echipamente, pierderea /deteriorarea produselor va fi suportata de catre Ofertantul, cu
exceptia cazului in care pana de curent si/sau de oprire a instalatiilor frigorifice sau a oricarui tip de
instalatii/ echipamente a fost cauzata de Achizitor, de personalul acestuia sau de terti actionand in
baza instructiunilor Achizitorului. In cazul culpei Achizitorului sau personalului acestuia, Achizitorul
va suporta integral pagubele cauzate Ofertantului, cu exceptia situatiei in care oprirea se realizeaza
dupa anuntarea in prealabil personalului Ofertantului (teste, revizii, etc).
Ofertantul va avea obligatia sa furnizeze Achizitorului sursa de aprovizionare (furnizorii sau centrala
de achizitii) pentru fiecare familie de produse in parte si sa puna la dispozitia Achizitorului, daca
este cazul, facturile de achizitie, cat si certificatele de calitate.

CARACTERISTICILE ALIMENTELOR
-

Alimentele servite trebuie sa respecte standarde ridicate de prezentare si calitate.
Nici un aliment destinat consumului nu poate veni in contact cu alte articole ornamentale
nealimentare (articole neincluse pe lista de produse autorizate sa intre in contact direct cu alimentele).
Alimentele nu trebuie sa contina nici un fel de substante in cantitati care pot prezenta pericole
pentru sanatate si nici substante straine sau materiale neautorizate pentru consumul uman prin
legislatia aplicabila.
Materialele utilizate pentru ambalarea alimentelor trebuie sa fie autorizate in acest scop si nu
trebuie sa adauge produse toxice, gusturi sau mirosuri straine la alimente.
Ofertantul nu va servi hrana preparata la cuptorul cu micro-unde sau hrana preparata cu mai
mult de 6 ore inainte de momentul servirii efective.
Ofertantul nu va servi hrana regenerata.
CERINTELE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE ALOCATE DE CATRE PRESTATOR
Ofertantul va trebui sa prevada personal calificat necesar pentru desfasurarea activitatii propuse
(inclusiv bucatar):
Ofertantul recruteaza si remunereaza personalul necesar pentru realizarea prestatiei. Personalul va fi
calificat
conform legislatiei in vigoare.
Personal necesar:
•
minimum 1 bucatar;
•
minimum 1 persoana abilitata de prestator pentru transport, manipulare, incarcare, descarcare
alimente;
Ofertantul va aloca un numar suficient de personal avand competenta necesara realizarii serviciilor
solicitate
de Achizitor.
Ofertantul va avea responsabilitatea de a trasa sarcinile, de a organiza si de a-si califica personalul.
Ofertantul va trebui sa se asigure ca personalul sau are o tinuta si un comportament ireprosabil fata de
orice terta persoana.
Ofertantul va numi beneficiari responsabili cu indrumarea si disciplina personalului la locul de munca,
cu efectuarea serviciilor si in general, cu respectarea prevederilor din documentatie.
Personalul Ofertantului va trebui prezentat Achizitorului inainte de a incepe activitatea.
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RESPECTAREA REGLEMENTARILOR IN DOMENIU/
CONTROALE Controlul Medical
Ofertantul se angajeaza sa aplice legile si reglementarile in vigoare, cu privire la asigurarile sociale, la
legislatia muncii si la legislatia fiscala. Acesta va trebui de asemenea, pe propria raspundere, sa
asigure supravegherea medicala a beneficiarilor, oricare ar fi postul pe care acestia lucreaza.
Este necesar ca beneficiarii sa fie declarati apti de catre medicul de medicina muncii si sa aiba
eliberata fisa de aptitudine cu mentiunea "APT" inainte de a putea fi integrati in echipa furnizorului.
Securitatea si Sanatatea in Munca
Personalul Ofertantului ce va desfasura activitati in cadrul locatiei Achizitorului, se va conforma
regulilor, regulamentelor si cerintelor pentru comportamentul personalului in cadrul locatiei, inclusiv
masurilor de securitate si normelor de prevenire si stingere a incendiilor (PSI), in vigoare in momentul
respectiv.
Personalul alocat de Ofertant pentru desfasurarea serviciilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini
ramane sub controlul administrativ si sub autoritatea ierarhica a acestuia pe toata durata desfasurarii
contractului.
In cazul accidentelor suferite de salariatii Ofertantului in sediile Achizitorului, inclusiv in cazul
accidentelor de circulatie si de traseu, acestea vor fi comunicate, cercetate, raportate si inregistrate de
catre Ofertant.
Igiena
Ofertantul va trebui sa respecte minimum urmatoarele reguli:
Aparatele trebuie sa fie curatate cu produse compatibile cu igiena alimentara;
Ofertantul se va angaja sa mentina aparatele intr-o stare de functionare conforma normelor de
igiena in vigoare specifice profesiei si recomandarilor fabricantului;
Agentul Ofertantului insarcinat cu asigurarea mentenantei aparatelor nu va trebui in niciun caz
sa fumeze in timpul interventiei sale;
Orice interventie va trebui sa se efectueze cu manusi curate sau dupa spalarea mainilor cu
sapun dezinfectant;
Produsele propuse vor trebui sa aiba o data non-echivoca ca termen de valabilitate;
Personalul Ofertantului va fi supus regulilor de prevenire, de circulatie si de acces in vigoare
in spatiile de preparare si de servire a mesei.
CONTROALE
Achizitorul isi rezerva dreptul de a efectua toate tipurile de controale, in special asupra:
calitatii si naturii produselor, precum si termenul lor de valabilitate;
starii de intretinere a spatiilor de preparare si de servire a mesei;
respectarii angajamentelor contractuale referitoare la igiena;
conformitatii si calitatii serviciilor si modului de prestare a serviciilor si activitatii Ofertantului.
Prelevarile de probe vor putea fi efectuate atat in cadrul retelei de distributie cat si la caile de iesire din
aparat.
In cazul in care analizele se dovedesc pozitive la iesirea din aparat si negative la nivelul retelei,
Ofertantul isi va asuma sarcina, ca intr-un interval de maximum 24 ore, sa ia toate masurile pentru a
repune in functiune aparatele conform cu normele de igiena alimentara si sa plateasca costul analizelor
efectuate.
Ofertantul va trebui sa apeleze la un laborator independent pentru controalele bacteriologice si de
suprafata, cu un ritm de minimum doua ( 2 ) pe an.
Ofertantul va trebui sa aplice un sistem de etichetare care sa permita identificarea imediata a tuturor
produselor deschise (data la care au fost deschise, DLC reziduala) si in decongelare (data de
decongelare).
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SONDAJE CALITATE
Ofertantul va trebui sa initieze sondaje "calitative" in randul consumatorilor in legatura cu prestatiile si
calitatea preparatelor. Acestea vor fi efectuate trimestrial.
Achizitorul isi rezerva dreptul de a conduce propriile sondaje de urmarire a calitatii.
CONTINUTUL OFERTEI CE URMEAZA A FI PREZENTATA
Vor fi completate formularele din sectiunea Formulare .
Oferta contine in conformitate cu criteriile stabilite urmatoarele :
-oferta tehnica si documentatia de calificare:
modul de organizare al activitatii curente care urmeaza a fi desfasurata, conform caietului de
sarcini, in spatiile desemnate de catre Achizitor, numarul si calificarea personalului utilizat,
varietatea de produse oferite, nivelul preturilor practicate, capacitatea si experienta in organizarea
de evenimente, avand in vedere numarul de posibili consumatori.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are resurse umane calificate si cu pregatirea profesionala
necesara pentru desfasurarea activitatii
-oferta financiara:
-

tariful in RON fara TVA/ meniu / participant/zi

Durata si perioada prestarii serviciilor de masa
Contractul/contractele intra in vigoare la data semnarii de ambele parti, vor avea o perioada de
valabilitate de 10 de luni si se activeaza ori de cate ori este necesar corelat cu planificarile pentru
sesiunile de formare profesionala.

Alte precizari
Receptia serviciilor se va face in prezenta ambelor parti, in baza unui proces verbal de receptie a
serviciilor.

Intocmit
Asistent manager
Madalina Bobonte
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CLAUZE CONTRACTUALE
Contract de prestări servicii
pentru achizitia publică de servicii de catering-hrana pentru beneficiari
nr. …………………………..
Preambul
In temeiul dispozitiilor art. 19 din O.U.G. nr.34/2006, privind atribuirea
contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si
a contractelor de concesiune de servicii, s-a încheiat prezentul contract de servicii,
între
1.1. Asociatia Sanse Egale Pentru Fiecare Craiova cu sediul in Craiova, str. Calea
Bucuresti, nr. 137A, bloc N8, scara 2, parter, judetul Dolj, CIF14956542, avand
contul numarul RO 16 BRDE170SV66165571700, deschis la BRD GSG ,
telefon 0351/427556, fax 0351/ 427561, reprezentata legal de In’t Veld Adrian
Johan, cu functia de Presedinte in calitate de achizitor, pe de o parte
si
S.C ……….. SRL, cu sediul social in …………, Str. ……., Nr….. , bl….,sc….
ap. …., jud…., , J ……, Cui ………, reprezentata legal prin………………, in
calitate de prestator, a intervenit prezentul contract.
2. Definitii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor si prestator - părtile contractante, asa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală si corespunzătoare a tuturor obligatiilor
asumate prin contract;
d. servicii - activităti a căror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte
bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are
obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părtilor, care nu se
datorează greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul
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încheierii contractului si care face imposibilă executarea si, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este
considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extreme de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din părti;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
Clauze obligatorii
3. Obiectul principal al contractului
3.1 - Prestatorul se obligă să execute servicii de catering- hrana pentru
beneficiarii grupului tinta , în conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract …………………………….cadrul proiectul “Munca pe primul loc”
conform contract POSDRU/82/5.1/S/5499.
4. Pretul contractului
4.1 Pretul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de
către achizitor, este de…….fara TVA .
4.2 Plata serviciilor se va face pe baza facturii emise de catre prestator, dupa
livrarea produselor comandate si receptia serviciilor prestate de catre comisia de
receptie desemnata a achizitorului si un reprezentant al prestatorului.
Produsele vor fi livrate pe baza de proces verbal de predare –primire.
4.3 Plata facturii se va face in contul specificat de prestator in termen de 15 zile
calendaristice de la primirea acesteia de catre achizitor. În cazul nerespectării
termenului mentionat beneficiarul va datora prestatorului majorări de întârziere de
0,01%/zi de întârziere.
4.5 Factura fiscala se va emite de prestator pentru serviciul prestat conform
specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si a ofertei de prêt.
5. Durata contractului
5.1 - Contractul se încheie pe o perioadă de 10 luni calendaristice ,
respectiv........................
6. Executarea contractului
6.1 Executarea contractului începe de la data semnarii .
7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului sunt:
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- Caietul de sarcini- specificatiile tehnice
-Cererea de Oferta
-Oferta de pret
-Procesul verbal de predare-primire a produselor
-Procesul verbal de receptie a serviciului prestat
8. Obligatiile principale ale prestatorului
8.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciul stipulate în obiectul contractului, la
o calitate superioară si la termenul cerut de către beneficiar, conform graficului
transmis de achizitor.
8.2 Prestatorul se obligă să aducă la cunostinta presatatorului la timp, toate
detaliile privind prestarea ce urmează a se efectua, pentru buna îndeplinire a
acesteia si să onoreze la timp plata serviciului prestat.
8.3 Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si în
conformitate cu legislatia în vigoare.
9. Obligatiile principale ale achizitorului.
9.1 Achizitorul se obligă să plăteasca pretul către prestator în termen de 15 zile
calendaristice de la primirea facturii fiscale in contul bancar prevazut de acesta .
9.2 Achizitorul se obligă să pună la dispozitia prestatorului orice facilităti si/sau
informatii pe care acesta le consideră necesare îndeplinirii contractului.
10. Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligatiilor
10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuseste să-si execute
obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a aplica
penalităti în cuantum de 0,01 % / zi de întârziere din valoarea contractului rămasă
neonorată.
10.2 În cazul in care achizitorul nu onoreaza facture emisa in termen de 3 zile de
la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati,
o suma echivalenta cu 0,01% / zi întârziere din valoarea facturii neonorate.
10.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre
părti, în mod culpabil si repetat, dă dreptul părtii lezate de a considera contractul
de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
10.4 Achizitorul îsi rezervă dreptul de a renunta oricând la contract, printr-o
notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensatie, dacă acesta din
urmă da faliment, cu conditia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze
dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are
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dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denuntării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
11. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
11.1 (1) Prestatorul are obligatia de a începe prestarea serviciilor conform
formularului de comanda /graficului emis de către achizitor.
11.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul
mentionat în comanda fermă a achizitorului acesta are obligatia de a notifica acest
lucru, în timp util, achizitorului si atrage după sine rezilierea contractului.
11.3 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului
de executie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de
a solicita prestatorului penalităti precum si rezilierea prezentului contract.
12. Ajustarea pretului contractului
12.1 Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este tariful
declarat în oferta de pret, anexă la contract.
12.2 Pretul contractului nu se actualizează si va rămâne ferm pe toată perioada
derulării contractului.
29

13. Amendamente
13.1 Părtile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.
14. Forta majoră
14.1 Forta majoră este constatată de o autoritate competentă.
14.2 Forta majoră exonerează părtile contractante de îndeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta actionează.
14.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de actiune a fortei
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia
acesteia.
14.4 Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a notifica
celeilalte părti, imediat si în mod complet, producerea acesteia si să ia orice măsuri
care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor.
15. Solutionarea litigiilor
15.1 Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, printratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între
ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
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15.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si
prestatorul nu reusesc să rezolve în mod amiabil o divergentă contractuală, fiecare
poate solicita ca disputa să se solutioneze de către instantele judecătoresti din
România.
16. Limba care guvernează contractul
16.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
17. Comunicări
17.1 (1) Orice comunicare între părti, referitoare la îndeplinirea prezentului
contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât si în
momentul primirii.
17.2 - Comunicările între părti se pot face si prin telefon, telegramă, telex, fax sau
e-mail cu conditia confirmării în scris a primirii comunicării.
18. Legea aplicabilă contractului
18.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părtile au înteles să încheie azi, ……………….., prezentul contract în doua
exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Achizitor,
Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova
Presedinte
In’t Veld Adrian Johan
Manager Proiect
Andreeescu Alina Stefania

Prestator,
S.C. ………………SRL
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SECTIUNEA FORMULARE

FORMULARUL 2A

OFERTANTUL
...........................
(denumirea/numele)

Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr. .......... / ..........

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre ........................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Ca urmare a anuntului de participare aparut in ...................................., nr. ……….. din
............................, privind aplicarea procedurii
(ziua/luna/anul)
pentru atribuirea contractului .................................................................................,
(denumirea contractului de achizitie publica)
noi ................................................................ va transmitem alaturat urmatoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
1. Documentul ............................................................ privind garantia pentru
(tipul, seria/numarul, emitentul)
participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin
documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original
a) garantia de participare
b) oferta;
c) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface
cerintele.
Data completarii ........................
Cu stima
Ofertant,
.............................
(semnatura autorizata)
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FORMULARUL B1.1

CANDIDATUL/OFERTANTUL
...............................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1.
Subsemnatul,
reprezentant/imputernicit
al
..................................................,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile
prevazute la art. 180 si art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind
achizitiile publice., cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de
care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Asociatiei Sanse Egale
pentru Fiecare Craiova cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea
noastra.
4.
Prezenta
declaratie
este
valabila
pana
la
data
de
........................................................................................................................................................
..........
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

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

Candidat/ofertant,
..................................
(semnatura autorizata)
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Formular nr. B1.2.

OPERATOR ECONOMIC
……………………………
(denumire/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.34/2006

Subsemnatul(a)..............................................în calitate de ofertant/ candidat/ concurent
la procedura de .............................................................. pentru atribuirea contractului de
achiziţie
publică
având
ca
obiect
..............................................la
data
de..........................organizată de ............................................................................ declar pe
proprie răspundere , sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui angajament
cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin
lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute
la lit.a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data
solicitată.......................;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani , prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita , în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor , orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
................................
(semnătură autorizată)

Candidat/ofertant,
..................................
(semnatura autorizata)
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Formular nr. B.1.3
Operator economic
…………………….
(denumirea/numele)
DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul ......................................................................, reprezentant imputernicit al
____________________________( denumirea operatorului economic ), declar pe propria
raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice , ca , la procedura pentru
atribuirea contractului de achizitie publica ______ ( se mentioneaza procedura) , avand ca
obiect ______________ ( denumirea produsului si codul CPV ) , la data de ________ (
zi/luna/an) , organizata de Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova , particip si depun
oferta :
[ ] in nume propriu ;
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei ______________ .
( se bifeaza optiunea corespunzatoare )
2. Subsemnatul declar ca :
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele dwe operatori economici ;
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa .
( se bifeaza optiunea corespunzatoare )
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica sau , in cazul in care vom fi desemnati castigatori , pe parcursul
derularii contractului de achizitie publica .
4. De asemenea , declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor , situatiilor si documentelor care insotesc oferta , orice informatii suplimentare in
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie .
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie , societate comerciala, banca , alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai _________________ (
denumirea si adresa autoritatii contractante ) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in
legatura cu activitatea noastra .
Operator economic ,
………………………
( semnatura autorizata )
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FORMULARUL B.2
CANDIDATUL/OFERTANTUL
...............................
(denumirea/numele)

FISA DE INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Cont IBAN Trezorerie:
4. Adresa sediului central:
5. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ...............................
................................................................................
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
7. Obiectul de activitate, pe domenii: ......................................
................................................................................
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ...............
................................................................................
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
9. Principala piata a afacerilor:
10. Cifra de afaceri pe ultimul an
-------------------------------------------------------------------------------Cifra de afaceri anuala
Cifra de afaceri anuala
Anul la 31 decembrie
la 31 decembrie
(mii lei)
(echivalent euro)
-------------------------------------------------------------------------------1.
-------------------------------------------------------------------------------2.
-------------------------------------------------------------------------------Media anuala:
--------------------------------------------------------------------------------

Candidat/ofertant,
..............................
(semnatura autorizata)
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Formular
nr. 10.B
Operator economic
..................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Către ........................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .............
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele
cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, sa prestam servicii de formare profesionala,
conform lotului.................pentru meseria de ...................... pentru suma de totala de
..................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), respectiv de ..........lei /
persoana care a obtinut examenul final, platibila după recepţia serviciilor, la care se adauga
taxa pe valoarea adăugată în valoare de ...................... (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa prestam
serviciile de formare profesionala ofertate la solicitarea achizitorului .
3. Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de ........ zile, (durata în
litere şi cifre), respectiv pana la data de .................. (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreună
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizam ca:
│_│ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta
separat, marcat în mod clar "alternativa";
│_│ nu depunem oferta alternativa.
(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare.)
6. Am înţeles şi consimtim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, sa constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.

Data .../.../...

. ....................., (semnatura), în calitate de ........................, legal autorizat sa semnez oferta
pentru şi în numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Formular nr. 9
BANCA
..................
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a
contractului de achiziţie publica
Către .......................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea contractului
de achiziţie publica), noi ................................... (denumirea băncii), având sediul înregistrat la
.................................................. (adresa băncii), ne obligam fata de .......................................
(denumirea autorităţii contractante) sa plătim suma de ....................... (în litere şi în cifre), la
prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta sa aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectiva, cu
condiţia ca în cererea sa, autoritatea contractantă sa specifice ca suma cerută de ea şi datorată
ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate
a acesteia;
b)
oferta
sa
fiind
stabilită
câştigătoare,
ofertantul
......................................
(denumirea/numele) nu a constituit garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a
ofertei;
c)
oferta
sa
fiind
stabilită
câştigătoare,
ofertantul
......................................
(denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achiziţie publica în perioada de
valabilitate a ofertei.
Prezenta garanţie este valabilă pana la data de .......................................... .
Parafată de Banca ................ (semnatura autorizata) în ziua .... luna .... anul .... .
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Formular nr. 12E
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII TREI ANI
Subsemnatul
, reprezentant împuternicit al
........................................................
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în
acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Asociatiei Sanse egale
pentru Fiecare Craiova cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea
noastră.
Procent
Nr si data
Nr.
indeplin Perioada
Denumirea/num
Pretul
Denumirea si
Crt.
it de
ele
Calitatea
total
al
de derulare
obiectul
Codul
prestat
beneficiarului/cli
prestatorul
contra
a 38
contractului
CPV
or
entului
ui *)
ctului
contractului
(%)
Adresa
(lei)
**)
0
1
2
3
4
5
6
7
1

2

.....

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat;
subcontractant.
Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.
Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)
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Formular
12G

nr.

Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE
DE SUBCONTRACTANT ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul
, reprezentant împuternicit al
................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate
în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Asociatiei Sanse Egale
pentru Fiecare Craiova cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea
noastră.

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)
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Formular
12G

nr.

Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificarile
si completarile ulterioare, aprobata prin legea nr.337/2006.
1. Partile acordului :
_____________________________________, reprezentata prin................................, in
calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
si
_____________________________________ reprezentata prin..............................., in calitate
de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociatii au convenit sa desfasoare in comun urmatoarele activitati:
a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de .......................................
................................
(denumire
autoritate
contractanta)
pentru
atribuirea
contractului
......................................................................
(obiectul contractului).
b) derularea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemnarii ofertei comune ca
fiind castigatoare.
2.2 Alte activitati ce se vor realiza in comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3 Contributia financiara/tehnica/profesionala a fiecarei parti la indeplinirea contractului de
achizitie publica este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate de
asociati se va efectua proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
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3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egala cu perioada derularii
procedurii de atribuire si se prelungeste corespunzator cu perioada de indeplinire a contractului
(in cazul desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie).
4. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
4.1 Se imputerniceste S.C. ..............................., avand calitatea de lider al asociatiei pentru
intocmirea ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea
constituita prin prezentul acord.
4.2 Se imputerniceste S.C. ..............................., avand calitatea de lider al asociatiei pentru
semnarea
contractului de achizitie publica in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord,
(in cazul desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie).
5. Incetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea isi inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a activitatilor prevazute la art. 2 din acord;
c) alte cauze prevazute de lege.
6. Comunicari
6.1 Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita daca se va face in scris si va fi
transmisa la
adresa/adresele ......................................................., prevazute la art..........
6.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare vor
fi
solutionate de catre instanta de judecata competenta.
8. Alte clauze:____________________________________________ .
Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de ..... exemplare, cate unul pentru fiecare parte,
astazi
............................ (data semnarii lui).

Liderul asociatiei:
_________________________
ASOCIAT 1,

___________________
ASOCIAT 2, .................
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FORMULAR NR. 12G.2
MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr………./…………

La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________
__________________________ privind executia ______________________ (denumire
autoritare contractanta)
la “_______________________________________________________________”.
(denumire contract)
1.

Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________
_______ (adresa,tel.,fax) , reprezentata prin __________________ Director General si
______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general
si
S.C. ________________________ cu sediul in ________________
(adresa,tel.,fax)
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director
Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.
2.

Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:
(lucrari,produse,servicii)
-

____________________
____________________.

Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.
(lucrari)
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate
(lucrarii)
in perioada respectiva.
3. plata ________________________se va face in limita asigurarii finantarii ______
(lucrarilor)
____________________________ de catre beneficiarul __________________________
(lucrarilor)
(denumire autoritare contractanta)
Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu
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(lucrarilor)
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii
procesului verbal incheiat la terminarea ________________________.
(lucrarilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu
dispozitiile legale.
4.

Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________
(lucrarilor)
si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul
general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere
din valoarea ____________________ nerealizata la termen.
(lucrarilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va
platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati
pe
care
contractantul
le
are
fata
de
investitor
conform
contractului______________________________________________________________.
(denumire contract)
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este
posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare
parte.

_____________________
(contractant)

_________________________
(subcontractant)
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Formular nr. 12I
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI
AL CADRELOR DE CONDUCERE
Subsemnatul
, reprezentant împuternicit al ...................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere,
sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat
sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Asociatiei Sanse Egale
pentru Fiecare Craiova cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea
noastră.
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Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal de conducere

Atasez lista formatorilor care vor participa la desfasurarea programului de formare
profesionala si care vor asigura pregatirea teoretica si instruirea practica, in functie de lotul
pentru care se depune oferta , la care se anexeaza:
a.- acordul scris al fiecarui formator pentru participarea la programul de formare
profesionala in meseria solicitata si declaratie de angajament din partea formatorului ca isi va
desfasura activitatea, pe toata perioada de desfasurare a cursului.
b.- diplomele si certificatele din care sa reiasa ca detine specializarea ceruta de programul
de formare (copii)
Data completării ...................
Operator economic,
........................
(semnatura autorizata
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FORMULARUL B4

CANDIDATUL/OFERTANTUL
........................
(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului:
Numarul si data contractului:
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
Adresa beneficiarului/clientului:
Tara:
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
[] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
[] contractant asociat
[] subcontractant
4. Valoarea contractului
exprimata in moneda exprimata
in care s-a
in echivalent
incheiat contractul
euro
a) initiala (la data semnarii contractului):
.................
.................
b) finala (la data finalizarii contractului):
…………....
.................
5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si
modul lor de solutionare:
6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului,
precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine
experienta similara:

Candidat/ofertant,
................................
(semnatura autorizata)

_____________
*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea
comisiei de
evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.
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FORMULAR 12H
_________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice
Subsemnatul,........................................................ reprezentant împuternicit al
...........................................................
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals
în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
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Nr.
crt.

Denumire
utilaj/echipament/instalaţie

U.M

Cantitate

Forma de deţinere
Proprietate

În chirie

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)
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FORMULARUL C1

DECLARATIE PRIVIND INCADRAREA OFERTANTULUI
IN CATEGORIA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII
I. Date de identificare a intreprinderii
Denumirea intreprinderii :
_____________________________________________________________ .
Adresa sediului social:
_____________________________________________________________ .
Cod unic de inregistrare :
_____________________________________________________________ .
Numele si functia :
_____________________________________________________________ .
(presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)
II. Tipul intreprinderii
Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii:
[ ] Intreprindere autonoma. In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din
situatia economico-financiara a intreprinderii solicitante. Se va completa doar declaratia, fara
anexa nr. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici
si mijlocii.
[ ] Intreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor
calculelorefectuate conform anexei nr. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la
declaratie.
[ ] Intreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii
intreprinderilor mici si mijlocii, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii 1)
Exercitiul financiar de referinta 2)
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Numarul mediu anual de Cifra de afaceri Active totale
salariati
anuala neta
(mii lei / mii euro)

Important: Precizati daca, fata de exercitiul financiar anterior,datele financiare au inregistrat
modificari care determina incadrarea intreprinderii intr-o alta categorie(respectiv
microintreprindere, intreprindere mica, mijlocie sau mare)
[ ] Nu
[ ] Da (in acest caz se va completa si se va atasa o
declaratie referitoare la exercitiul financiar
anterior).
Semnatura __________________________________________________________________
(numele si functia semnatarului, autorizat sa reprezinte intreprinderea)
Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu
realitatea.
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Data intocmirii: ...................................

Operator economic,
..................................
(nume, semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULAR
NR. C.2
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant al ………………………..
(denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez serviciile, pe
parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de
muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea
acestor obligaţii.

Data completării:
Operator economic,……....………………………..
(nume, semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULAR
C.3
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul,
.......................................................................reprezentant
legal/împuternicit al ......................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în
acte publice, urmatoarele:


Suntem de acord cu clauzele contractuale prevazute in contractul de servicii de
formare profesionala si declaram ca ne onligam sa le respectam in totalitate , in
cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare.

Propunem modificarea urmatoarelor clauze:.............

Operator economic,……....………………………..
(nume, semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULAR NR. C.4

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .................,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ...........,
în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de .................,
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate
punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în
care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze
oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică,
alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul
aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la
respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura
lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Data

Ofertant,
........................
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova
Adresa: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj
BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700
T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: office@asociatiasef.ro
CIF 14956542

51

