Școala Bucuriei – Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă, cod POCU/74/6/18/105645
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Nr. 1048/24.04.2019
Aprobat,
Coordonator activitate
prof. BARBU Daniela Luminița

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
pentru achiziţia de servicii de catering evenimente
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PROIECT Școala Bucuriei – Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă,
cod 105645
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014
– 2020.

Procedura aplicată: Norme interne Anexa 2
Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale şi
particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire,
indiferent care sunt condiţiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertanţii au obligaţia de a
analiza cu atenţie Documentaţia de Atribuire şi să pregătească oferta conform tuturor
instrucţiunilor, formularelor, prevederilor contractuale şi de specificaţii tehnice conţinute în
această Documentaţie.
Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va
fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant,
indiferent de rezultatul procedurii.
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Capitol I FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire oficială: CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVITA
Adresă: CALEA DOMNEASCA, NR. 127
Localitate: TÂRGOVISTE
Cod poştal: 130167 Ţara: ROMÂNIA
Punct(e) de contact: CCD Dambovita
Telefon: 0245 220 569
În atenţia Elena Dincă
E-mail: Fax: 0245 220 569
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): ccddambovita@yahoo.com;
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): WEB: www.ccd-dambovita.ro
Adresa profilului cumpărătorului (URL):
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ
(ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)
■ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală,
■ Educaţie
inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante
da □ nu ■
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă
Contract de servicii catering evenimente pentru Proiectul Școala Bucuriei – Parteneriat
pentru o comunitate de învățare durabilă - Cod SMIS 105645
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de
prestare a serviciilor
c) Servicii
■
a) Lucrări
B) Produse □
□
Executare
Cumpărare □
Categoria serviciilor:
□
2A □
2 ■
Locul principal
Locul principal de prestare
de executare:
jud. Dâmbovița
1. Palatul Brâncovenesc din Potlogi
2. Liceul Teoretic Ion Ghica Răcari
Cod NUTS RO313DÂMBOVIȚA
II.1.3) Procedura implică
Un contract de achiziţii publice
■
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
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Achiziții de servicii catering evenimente pentru Proiectul Școala Bucuriei – Parteneriat
pentru o comunitate de învățare durabilă - Cod SMIS 105645
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
Vocabular principal
Vocabular suplimentar
Obiect principal
55520000-1
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
□
II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)
da □
nu ■
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Servicii de catering evenimente – 2 evenimente x 40 pers/eveniment; detaliile privind
serviciile sunt precizate în Caietul de sarcini și vor fi efectuate conform graficului de prestări de
servicii.
Valoarea estimată fără TVA : 600 X 2 evenimente = 1200,00
Monedă: RON
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata 2 luni de la încheierea contractului
II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea preţului contractului
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1.a) Garanţie de participare

da □

nu ■

da□ nu ■

III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie
da □ nu ■
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante
- finantare nerambursabila P.O.C.U. și bugetul de stat
III.1.3) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz) da □ nu ■
III.1.4. Legislaţia aplicabilă
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea
privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie
publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de
servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acorduluicadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare
d) Acordul de Parteneriat – anexa nr. 2 la Ordinul 2467/2016
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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:
Cerinta obligatorie nr. 1: Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 164.
Ofertantul/asociatul/tertul sustinator/subcontractantul NU trebuie sa se regaseasca în situatiile
prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare .
Cerinta obligatorie nr. 2: Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 165.
Ofertantul/asociatul/tertul sustinator/subcontractantul NU trebuie sa se regaseasca în situatiile
prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare..
Cerinta obligatorie nr. 3: Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 167.
Ofertantul/asociatul/tertul sustinator/subcontractantul NU trebuie sa se regaseasca în situatiile
prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare .
Cerinta obligatorie nr. 4: Conflictul de interese. Ofertantul/asociatul/tertul
sustinator/subcontractantul NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 58-60 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare
Persoanele cu functii de decizie din autoritatea contractanta: prof. BARBU Daniela Luminița –
director, prof. ALEXE Elena Crenguța – organizator eveniente, administrator financiar - ec.
FLORESCU Simona, secretar DINCĂ Elena – responsabil achiziții publice
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
da■ nu □
Cerințe obligatorii:
- Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţa
competentă, în original sau xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul cu semnătură şi
ştampilă din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii.
- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau
a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul
prezentarii
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile
legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în
niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala
de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondent în codul CAEN din certificatul constatator
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul nu îşi poate exercita activitatea,
sau documentele nu sunt în termenul de valabilitate, nu sunt prezentate în forma solicitată sau
lipsesc, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Prețul cel mai scăzut, diversitate produse

■
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IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Limba de redactare a ofertei
Română ■
IV.3.7) Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a documentelor de calificare:
Plicul va fi sigilat, marcat şi ştampilat în mod corespunzător, inscripţionat “Documente calificare”
şi denumire ofertant, într-un exemplar original.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnică va cuprinde descrierea tehnică detaliată a serviciilor ofertate, precum şi alte
informaţii considerate semnificative, în vederea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu
specificaţiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini. Cerinţele impuse în caietul de sarcini sunt
cerinţe minime.
Plicul va fi sigilat, marcat şi ştampilat în mod corespunzător, inscripţionat “Propunere tehnică” şi
denumire ofertant, într-un exemplar original.
IV.4.3. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiară va fi prezentată în plic separat, şi va fi exprimată în lei fără TVA, acesta
fiind exprimat separat.
În oferta financiară va fi prezentat preţul global (fără TVA) precum şi separat TVA-ul, conform
modelului din caietul de sarcini.
Propunerea financiară va fi semnată de persoanele împuternicite ale operatorului economic şi va
avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de
valabilitate a ofertei.
Plicul va fi sigilat, marcat şi ştampilat în mod corespunzător, inscripţionat “Propunere Financiară”
şi denumire ofertant, într-un exemplar original
IV.4.5. Modul de prezentare a ofertei
Oferta va fi prezentată într-un plic închis şi sigilat, marcat „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE
DATA DE 06.05.2019 ora 16:00” cu mențiunea ”Ofertă de servicii de catering evenimente”,
Proiectul Școala Bucuriei – Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă - Cod
SMIS 105645”, și adresa autorității contractante (Casa Corpului Didactic Dâmbovița, Calea
Domnească, nr. 127, Târgoviște, jud. Dâmbovița).
 Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei.
 Oferta prezentată va avea un OPIS al tuturor documentelor incluse.
 Scrisoarea de înaintare - Ofertantul are obligaţia de a completa şi ataşa la coletul ce conține
oferta o scrisoare de înaintare
 Coletul va conţine 3 plicuri interioare sigilate cu mențiunea:
Plicul nr. 1 : Documente de calificare;
Plicul nr. 2 : Propunere tehnică;
Plicul nr. 3 : Propunere financiară
Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă;
 Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte, sunt valide doar dacă
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sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta;
Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea
ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată respinsă în cadrul ședintei
de deschidere. Nu se acceptă oferte alternative.
 Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.
 Dacă plicul exterior nu este marcat conform celor de mai sus sau a fost depus la altă adresă decât
cea menționată, autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
IV.4.6. Data limită de depunere a ofertelor :
06.05.2019 ora 16:00 Ofertele vor fi depuse la sediul autorității contractante din Calea
Domnească, nr. 127, Târgoviște, jud. Dâmbovița, Program: luni – vineri: 09.00 – 14.00, cu
excepția zilelor libere care constituie sărbători legale: 26.04.2019, 29.04.2019 și 01.05.2019.
IV.4.7. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei
Ofertantul îşi poate retrage oferta, cu cerere scrisă, înainte de data şi ora de deschidere a ofertelor.
În cazul în care ofertele se depun la o alta adresă sau dupa ora limită de deschidere a ofertelor,
acestea sunt considerate inacceptabile.
IV.4.8. Deschiderea ofertelor
Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 07.05.2019 ora 10:00 la sediul autorității
contractante din Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște, jud. Dâmbovița
Autoritatea contractantă va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii în cel mai
scurt timp de la data la care comisia de evaluare a stabilit ofertele câştigătoare. Autoritatea
contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru încheierea contractului de prestări
servicii organizare evenimente, numai dacă ia aceasta decizie înainte de data transmiterii
comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire. Decizia de anulare nu creează
vreo obligaţie a autorităţii contractante faţă de ofertanţi.

Intocmit
Responsabil achizitii
DINCĂ Elena
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CAPITOLUL II
CAIET DE SARCINI

I. Informații despre proiect
Obiectivul general al proiectului: Îmbunatatirea perspectivelor de insertie pe piata muncii a
elevilor din învatamantul preuniversitar prin optimizarea serviciilor de consiliere si orientare
profesionala, prin cresterea performantei stagiilor de practica si utilizarea metodelor inovative de
tip „firme de exercitiu”. Proiectul a urmarit dezvoltarea competentelor practice ale elevilor si
oferirea, prin servicii de consiliere, de sprijin specializat pentru o orientare corecta în cariera, pe
termen lung vizand sa contribuie la diminuarea decalajului existent în prezent între cunostintele
dobandite la scoala si nevoile concrete de pe piata muncii, sporind astfel sansele realizarii unei
tranzitii mai facile de la scoala la viata activa.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
O1 dezvoltarea, adaptarea, promovarea si furnizarea serviciilor de orientare si consiliere
profesionala pentru 500 elevi, in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata activa a acestora;
O2 cresterea relevantei rezultatelor invatarii dobandite printr-o abordare inovativa a organizarii
stagiilor de practica pentru 135 de elevi la viitorul loc de munca;
O3 dezvoltarea si promovarea parteneriatelor intre scoli, parteneri sociali si companii;
O4 dezvoltarea abilitatilor practice si a competentelor antreprenoriale pentru 90 elevi prin
activitati de simulare propriu-zise specifice unei firme reale, prin metoda inovativa „firma de
exercitiu”;
Specificații tehnice
Organizarea a 2 servicii de catering pentru 2 evenimente după cum urmează:
-

Primul eveniment – 11.05.2019, Palatul Brâncovenesc de la Potlogi

-

Al doilea eveniment – 30.05.2019, Liceul Teoretic Ion Ghica Răcari
Buget estimat = 600 lei X 2 evenimente = 1200 lei, valoare fără TVA

Se solicita servicii de catering pentru 40 persoane participante la fiecare eveniment, în locațiile
menționate. Serviciul constă în livrarea de produse reprezentând: apă plată (0,5 l X 40 buc.),
cafea și hrană rece (de tip sandviciuri) - minimum 2 bucăți pentru fiecare persoană, conținând
produse din carne, brânzeturi și legume.
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3. Indicatori si rezultate
Ofertanţii trebuie să demonstreze că pot să asigure, cu operativitate, servicii de bună
calitate, precizând următoarele:
a) Asumarea obligaţiei de a oferi, în raporturile cu autoritatea contractantă, cele
mai favorabile condiţii de colaborare (comunicare – e-mail, telefonie mobilă, fax, etc.)
b) În cazul în care ofertantul câştigător nu poate rezolva solicitarea primită cu
privire la furnizarea de servicii, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a achiziţiona aceste
servicii de la alţi furnizori. În această situaţie, ofertantul câştigător va suporta valoarea
prejudiciului creat, respectiv diferenţa dintre valoarea platită altui furnizor şi valoarea prevazută
în contractul de achiziţie publică. Furnizorii de servicii pe care autoritatea contractantă îi va
solicita în condiţiile precizate anterior vor fi, în următoarea ordine: următorul ofertant (d.p.d.v. al
preţului), alţi operatori economici furnizori de servicii de cazare.
c) Asumarea obligaţiei de a întocmi şi de a păstra documentaţia privind operaţiunile şi
evidenţele primare şi financiar-contabile, care se referă la relaţia cu autoritatea contractantă,
separat de cele ale altor contractanţi; întreaga documentaţie va fi pusă la dispoziţia achizitorului,
la cererea acestuia.
II. Modul de lucru
1. Autoritatea contractantă va transmite prestatorului lista nominala cu participantii dupa
incheierea contractului.
2. După atribuirea contractului, prestatorul are obligaţia de a respecta tarifele ofertate si
oferta tehnică în totalitatea ei.
3. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul.
4. Graficul de desfășurare a evenimentelor proiectului se poate modifica doar cu acordul
părților.
Se va prezenta oferta financiară sub forma următoare:
SERVICII/
UM
Cantitate 2 Preț unitar
PRODUSE
evenimente fără TVA
(40
persoane/
eveniment)
Apă plată – 0,5l
buc
Cafea
buc
Sandviș
buc
TOTAL

Valoare
- Lei -

Valoare TVA
- Lei -
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Capitolul III
FORMULARE ŞI MODEL CONTRACT FURNIZARE
Secţiunea IV conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi
prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc, şi, pe de altă parte, să permită comisiei de
evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele
prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele
autorizate.
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Formular nr.1
Operator economic
(denumirea/numele )

Înregistrat la sediul
autorității contractante
nr. ....................... / ..........

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ............................................................
(denumirea autorității contractante și adresa completă)
Ca urmare a anunțului de participare simplificat nr. ........................... din .....................,
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ...............................................,
(ziua/luna/anul)
(denumire a
contractului de achiziție publică)
……………………………………………. noi
...............................………………………………….
(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul .............................…………………………………...... privind garanția pentru
(tipul, seria/numărul, emitentul)
participare, în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația pentru
elaborarea și prezentarea ofertei;
2. coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original și într-un număr de ....... copii:
a) oferta;
b) documentele care însoțesc oferta.
Avem

speranța

că

oferta

Data completării ...................
Cu stimă,
Ofertant
....................................
(semnătura autorizată)

noastră

este

corespunzătoare

și

vă

satisface

cerințele.
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Formularul nr. 2
IMPUTERNICIRE
Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul in
…………………………...…………………………………………………………………,
înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. …..……………………, CUI ………………,
atribut
fiscal
……,
reprezentata
legal
prin
…...................................……………………………………………,
in
calitate
de
………...…………………………,
împuternicim
prin
prezenta
pe
…......………............………………,
domiciliat
in
……………..........…………………
…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr.
………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la
data de ………......…, având funcția de ……….........……………………………………, sa ne
reprezinte
la
procedura
nr.
……………………,
organizata
de
(.............................................................................)
in
scopul
atribuirii
contractului
(………………………………………………………..)
In îndeplinirea mandatului sau, împuternicitul va avea următoarele drepturi si obligatii:
1. Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu participarea
la procedura;
2. Sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate pe
parcursul si/sau in urma desfășurării procedurii.
3. Sa răspundă solicitărilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare in timpul
desfasurarii procedurii.
4. Sa depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura.
Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei
cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.
Nota: Imputernicirea va fi insotita de o copie dupa actul de identitate al persoanei imputernicite
(buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).
Data Denumirea mandantului
S.C. …………………………………
reprezentata legal prin
(Nume, prenume)
___________________________
(Functie)
___________________________
(Semnatura autorizata si stampila)
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
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Formular nr. 3
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizeze o
autoutilitara pentru suma de ............................................. exclusiv TVA., la care se adauga taxa
pe valoarea adaugata in valoare de (suma in litere si in cifre) _________________________lei.
(suma in litere),
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam
autoutilitara conform propunerii tehnice anexate1.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
______________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un
contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

1

Nota! Pentru propunerea tehnica, Autoritatea Contractanta nu prezinta un model/formular, Ofertantii urmand sa
intocmeasca propunerea tehnica in coformitate cu cerintele minime si obligatorii din cadrul caietului de sarcini, prin
prezentarea si detalierea elementelor considerate necesare in vederea evaluarii de catre Autoritatea Contractanta.
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6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)
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Formular nr. 4

DECLARATIE PRIVIND INCADRAREA INTREPRINDERII
IN CATEGORIA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII

(NOTA! declaratia va cuprinde toate informatiile si datele necesare identificarii de catre
Autoritate a incadrarii societatii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform
prevederilor legale aplicabile. Formularele de mai jos reprezinta recomandari ale Autoritatilor
privind furnizarea informatiilor relevante care sa permita identificare usoara a incadrarii in
categoria IMM)
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.
[] Intreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, 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, 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)
Numarul mediu anual de Cifra de afaceri neta
Active totale
salariati
(mii lei / mii euro)
(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
micro-intreprindere,
intreprindere mica, mijlocie sau mare).
[] Nu
[] Da (in acest caz se va completa si se va atasa o declaratie referitoare la exercitiul financiar
anterior
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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
Data intocmirii …........................

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
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DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
(neincadrare in situatiile din art. 164 din Legea 98/2016)

Subsemnatul...............................,reprezentant imputernicit al
...........................................................................................................................
(denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, că nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul Operator economic a fost
condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 1013 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul Operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul Operator economic a fost
condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul Operator
economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere
a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului,
prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul Operator
economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul Operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
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De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de
decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la
art. 164 (2) din Legea 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165;166 si 167
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Subsemnatul(a)............................... , reprezentantul imputernicit al ............................................
(numele operatorului economic) , în calitate de ofertant la procedura simplificata proprie
privind achiziția de servicii catering evenimente din cadrul Proiectului Școala Bucuriei –
Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă, cod SMIS 105645, proiect cofinanțat
din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 , cod CPV
55520000-1, cu termen limita de depunere oferte la data de 06.05.2019, ora 16,00, organizată de
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa declar pe proprie răspundere că:
1. Mi-am indeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor si contribuţiilor de asigurari
sociale catre bugetul general consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165, alin.
(1) si art. 166, alin. (2) din Legea 98/2016.
2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situaţii prevazute de art. 167 (1) din Legea
98/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor
competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a
unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în
cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin
severe;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui
contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de
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concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului
contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovati de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea
autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să
prezinte documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influenţam în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să
obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii
de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă
semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de
atribuire a respectivului Operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul Operator economic.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completarii : .......................................................
Operator economic,
……………………….
(semnătura autorizată )
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OPERATOR ECONOMIC
..............................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)
1.
Subsemnatul/a……………………, reprezentantul imputernicit al
………………………………………. (denumirea operatorului economic)
în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), declar pe
proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii si sub sanctiunea excluderii din procesul
de achizitie publica , ca nu ma aflu in situatiile vprevazute la art. 59 si 60(1) din Legea nr.
98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , respectiv
nu am membri in cadrul consiliului de administratie / organ de de conducere sau de supervizare
si/sau actionari ori asociati personae care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea
inclusiv sau se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul Casa
Corpului Didactic Dâmboviţa si persoane din Comisia de evaluare a ofertelor, respectiv cu
prof. BARBU Daniela Luminița – director, prof. ALEXE Elena Crenguța – organizator
eveniente, secretar DINCĂ Elena – responsabil achiziții publice
2.
Subsemnatul (a) declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procesului de
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Casei Corpului Didactic
Dâmboviţa cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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Formular nr. 12
Declaratie
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.

Ofertant,
Data :
........................
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)
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Contract de prestări de servicii
nr.______________data_______________

1. Preambul
În temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a HG 395/2016 cu
modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,
între
CASA CORPULUI DIDACTIC DAMBOVITA cu sediul in Targoviste, Calea
Domneasca, nr. 127, judetul Dambovita telefon - 0245220569; fax 0245220569, cod fiscal
11708445, cont plata: RO25TREZ23A650402580201X și RO41TREZ23A650402580202X
deschise la Trezoreria Targoviste, reprezentată prin prof. BARBU Daniela Luminița, director și
ec. FLORESCU Simona - administrator financiar, în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi ......................................., cu sediul in ............................, str. ..............................., nr. ......,
telefon/fax
........................................., cont ...................................... Trezoreria
........................................ reprezentat prin ........................... , în calitate de prestator, pe de altă
parte
2. Definiţii
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. beneficiar şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu
este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
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3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 (1) Prestatorul se obligă să execute servicii catering evenimente în vederea organizării
activitatii – ………………………
în proiectul POCU………………., în perioada
……………….. şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
(2) Serviciile menţionate la alin. (1) vor fi prestate la locaţiile ...................
4.2 (1) Descrierea detaliată a serviciilor ce urmează a fi realizate de către PRESTATOR, este
prezentată în anexa 1 – Servicii şi preţuri, care face parte integrantă din prezentul Contract.
(2) Datele evenimentelor sunt prezentate în Caietul de sarcini, iar intervalul orar se va stabili
de comun accord, pentru fiecare eveniment.
4.3 Beneficiarul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate conform anexei 1.
5. Preţul contractului
5.1 Pretul total la serviciilor care vor fi realizate de PRESTATOR în conformitate cu prevederile
anexei 1 la prezentul Contract este ................ lei la care se adaugă TVA ........... lei.
6. Durata contractului
6.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la
data de ................
6.2 Modificarea duratei de valabilitate a Contractului poate fi realizată de către părţi prin
încheierea unui Act adiţional în acest sens.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului începe la data de .................
8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
- oferta financiară
- programul întâlnirii de lucru (datele evenimentelor, intervalele orare și locațiile aferente)
- Procesul verbal de receptie a serviciilor
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele
corespunzătoare ofertei financiare.
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9.2 Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care
o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
10. Obligaţiile principale ale beneficiarului
10.1 Beneficiarul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul
convenit.
10.2 Beneficiarul se obligă să platească preţul către prestator în termen de 30 de zile de la
emiterea facturii de către acesta, după finalizarea evenimentului. Prestatorul va emite factura
după executarea corespunzătoare a serviciilor şi semnarea de către părţi a procesului-verbal de
recepţie a serviciilor 10.3 Dacă beneficiarul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la
expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi
de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii.
Imediat ce beneficiarul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt
timp posibil.
11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalitaţi, o sumă echivalentă în cuantum de 0,06% pe zi de întârziere din valoarea facturii
scadente şi neachitate.
11.2 În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă în
cuantum de 0,06% pe zi de întârziere din valoarea facturii scadente şi neachitate.
11.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a
pretinde plata de daune-interese.
11.4 Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Alte resposabilităţi ale prestatorului
12.1 Să realizeze, la un înalt standard de calitate, obiectivele prezentului Contract la termenele şi
în condiţiile stabilite prin Contract şi anexele sale.
12.2 Să nu folosească şi să nu permită nici altor persoane să folosească, în orice mod,
informaţiile furnizate în temeiul prezentului Contract.
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12.3 Să acorde sprijin Prestatorului cu privire la problemele organizatorice legate de specificul
fiecărei activităţi.
12.4 Să respecte normele de siguranţă alimentară a produselor ce vor fi servite la restaurantul
hotelului.
12.5 Să asigure în mod corespunzător toate serviciile menţionate în ofertă şi de dispoziţiile legale
în vigoare corespunzătoare categoriei în care este încadrat hotelul, respectiv 3 stele.
12.6 Să remedieze, în maximum 60 (şaizeci) de minute, orice defecte sau neconformităţi
constatate de Beneficiar sau de persoanele cazate în locaţia Prestatorului în spaţiile rezervate de
Beneficiar.
12.7 Să anunţe în scris Beneficiarul, în termen de maximum 24 (douăzecişipatru) de ore, cu
privire la apariţia oricărui eveniment care ar putea afecta prestarea corespunzătoare a serviciilor
de către Prestator.
12.8 Să îndeplinească orice alte obligaţii care îi revin în conformitate cu dispoziţiile legale care
reglementează activităţile ce urmează a fi realizate de Prestator în temeiul prezentului Contract.
12.9 Să nu angajeze, în numele Beneficiarului şi fără avizul acestuia, alte cheltuieli decât cele
cuprinse în prezentul Contract.
12.10 Să emită factură conform serviciilor şi tarifelor stabilite în Contract.
13. Alte responsabilităţi ale beneficiarului
13.1 Să analizeze, împreună cu Prestatorul, în timpul derulării Contractului, modul de executare
a serviciilor.
13.2 Să achite contravaloarea prestaţiilor Prestatorului efectuate în baza prezentului Contract aşa
cum se prevede în cadrul acestuia, respectiv în cadrul comenzilor emise,
13.3 Să acorde sprijin Prestatorului cu privire la problemele organizatorice legate de specificul
fiecărei activităţi.
14. Recepţie şi verificări
14.1 După executarea serviciilor se va întocmi un Proces-verbal de recepţie a serviciilor,
conform modelului din anexa 3 – Proces-verbal de recepţie, care face parte integrantă din
prezentul Contract. În baza acestui proces-verbal se va constata sau nu corespondenţa dintre
comenziile Beneficiarului şi rezultatul serviciilor efectuate de Prestator.
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
15.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil
de la primirea ordinului de începere a contractului.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate
în exclusivitate beneficiarului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
15.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora
prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în
termenul convenit de parţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
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i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului
de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a
serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de
prestare şi vor semna un act adiţional.
15.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act
adiţional.
15.4 În afara cazului în care beneficiarului este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi prestatorului.
16. Ajustarea preţului contractului
16.1 Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexa nr. 1 la contract.
17. Amendamente
17.1 Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
18. Cesiunea
18.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
18.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.
19. Forţa majoră
19.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
19.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
19.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
20. Soluţionarea litigiilor
20.1 Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură
cu îndeplinirea contractului.
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20.2 Dacă, după 5 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi prestatorul
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa
să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din România, de la sediul beneficiarului.
21. Limba care guvernează contractul
21.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
22. Comunicări
22.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în
momentul primirii.
22.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin fax cu condiţia confirmării în scris a primirii
comunicării.
23. Legea aplicabilă contractului
23.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie azi ...................... prezentul contract în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

Beneficiar
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