Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe
Denumire proiect: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua a
persoanelor angajate din regiunea Sud-Vest Oltenia
Denumire beneficiar: Centru European pentru Promovarea si Integrarea Romilor
Cod SMIS: 134938
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SPECIFICATII TEHNICE
achizitie servicii de catering pentru participantii la cursurile de formare profesionala nivel 3 in
cadrul proiectului ,,Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua a
persoanelor angajate din regiunea Sud-Vest Oltenia , Cod SMIS: 134938
I.

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile, formularele și
specificațiile tehnice conţinute în această documentaţie.
Anexele şi formularele prevăzute în cadrul documentaţiei trebuie completate în mod
corespunzător. Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate (nume, prenume,
semnătura) şi ştampilate, în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile
autorizate.
I.1) DENUMIRE, ADRESA DE CONTACT BENEFICIAR
Denumire oficială: Centru European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (C.E.P.I.R.)
Adresă: Cart. Rovine, Str. Maramuresului, Bl. 21-21, Sc.1, Ap. 3
Localitate: Craiova
Judet: Dolj
Ţara: România
Punct(e) de contact:
Telefon: 0721016111
În atenţia: Mirela Sandu
Fax: 0351/ 423 614
E-mail: cepir@yahoo.com
Adresa de internet: www.centruleuropean.ro
I.2) OBIECTUL CONTRACTULUI
I.2.1) Denumirea contractului/concursului/proiectului
«Servicii de catering pentru participantii la cursurile de formare profesionala nivel 3 in
cadrul proiectului „Cresterea participarii la programele de formare profesionala
continua a persoanelor angajate din regiunea Sud-Vest Oltenia” Cod SMIS: 134938»
I.2.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau
de prestare a serviciilor
a) Lucrari
B) Produse
□
c) Servicii
□
X
Principalul loc de prestare/livrare: in judetele Dolj, Gorj si Valcea, ale Regiunii Sud-Vest
Oltenia – in functie de cerintele grupului tinta si de formarea a grupelor de curs.
Locul de prestare a serviciilor va fi cel de desfasurare a activitatilor din cadrul proiectului,
respectiv a cursurilor de formare profesionala, acestea desfasurandu-se in functie de
formarea grupelor de curs;
I.2.3) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)
Vocabular principal
Obiect principal
55520000-1 servicii de catering
I.2.4) Împărțire în loturi

da □ X nu

Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifați o singură căsuță):
un singur lot
x

unul sau mai multe loturi
□

toate loturile
□

- 296 de persoane angajate care fac parte din grupul tinta al proiectului, participa la
cursurile de formare profesionala de nivel 3 si au domiciliul/resedinta in Regiunea
Sud-Vest Oltenia din judetele Dolj, Gorj si Valcea

I.2) VALOAREA CONTRACTULUI
I.2.1) Valoare estimată (fără ajustare de preț): 426272 lei cu TVA.
I.2.2) Principalele modalități de finanțare și plată:
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

I.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata în luni: 23 luni (de la data atribuirii contractului până la 31.01.2023)

II: GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE
ACTIVITATEA
Publicare anunț

DATA
10.02.2021

ORA

Termen limită de
solicitare a
clarificărilor de către
potențialii ofertanți

15.02.2021

12:00

Termen limită de
transmitere a
răspunsurilor la
clarificări către ofertanți
Termen limită de
depunere a ofertelor

16.02.2021

12:00

26.02.2021

12:00

LOCAȚIA
Site www.fonduri-ue.ro – rubricaachiziții beneficiari privați
Solicitările de clarificări pot fi depuse
personal la Asociația Centru European
pentru Promovarea si Integrarea
Romilor, adresa: Cart. Rovine, Str.
Maramures, Bl. 21-21, Sc.1, Ap. 3,
Localitatea Craiova, județul Dolj sau
prin email cepir@yahoo.com
Site www.fonduri-ue.ro – rubricaachiziții beneficiari privați
Ofertele se depun personal, prin poștă
sau curier la Asociația Centru European
pentru Promovarea si Inmtegrarea
Romilor, adresa: Cart. Rovine, Str.
Maramures, Bl. 21-21, Sc.1, Ap. 3,
Localitatea Craiova, județul Dolj.

III.1) CONDIȚII DE PARTICIPARE
III.1.1) Documente de eligibilitate
Se vor prezenta următoarele documente:
- documentele care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este
situat sediul ofertantului, din care să rezulte cel puțin informațiile legate de structura
acționarilor, reprezentanților legali și obiectul de activitate.
-

Certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF, privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile
de plată a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările

sociale de stat (formular-tip eliberat de autorităţile competente din ţara în care
candidatul/ofertantul este rezident), prezentat în original sau copie cu menţiunea
“conform cu originalul” sau copie legalizată, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii
scadente în luna anterioară celei în care se depun ofertele.
-

Autorizația sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor, pentru activitatea de
catering, emisă pentru unitatea în care se vor prepara produsele alimentare ce fac
obiectul serviciilor de catering;

-

Autorizația sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor, pentru autovehiculele
propuse pentru transportul produselor alimentare ce fac obiectul serviciilor de
catering

-

Scrisoare de inaintare – Formularul 1 atașat la prezentele specificații tehnice Se va
prezenta în original.

-

Decaratie neincadrare in situatiile prevazute la art 14 conform OUG Nr 66/2011–
Formularul 2, atașat la prezentele specificații tehnice. Se va prezenta în original.

-

Propunere Tehnica – Formular 3 Se va prezenta în original.

-

Propunere Financiara –- Formular 4 Se va prezenta în original.

-

Declaratie privind respectarea condițiile obligatorii din domeniile mediului, social şi
al relaţiilor de munca – Formularul 5, atașat la prezentele specificații tehnice. Se va
prezenta în original.

-

Declaraţie privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016) – Formularul 6, atașat la
prezentele specificații tehnice. Se va prezenta în original.

-

Declaratie privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea 98/2016) –
Formularul 7, atasat la prezentele specificații tehnice. Se va prezenta în original.

-

Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea
98/2016 – Formularul 8, atasat la prezentele specificații tehnice. Se va prezenta în
original.

-

Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 5 ani – Formular 9
atasat la prezentele specificații tehnice Se va prezenta în original

-

Declaraţie privind eligibilitatea situaţiile prevăzute la art.164 din Legea 98/2016 –
Formularul 10, atasat la prezentele specificații tehnice. Se va prezenta în original.

-

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea 98/2016 –
Formularul 11, atasat la prezentele specificații tehnice. Se va prezenta în original.

-

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare – Formularul 12, atasat la prezentele specificații
tehnice. Se va prezenta în original.

-

Model contract de servicii – semnat pe fiecare pagina, atasat la prezentele
specificații tehnice.

IV PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA
Tipul procedurii: Procedura competitiva
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
Cel mai mic preț
Sau
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

X

IV.3) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea
de participare: Română
IV.3.2) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 90 de
zile de la termenul limită de primire a ofertelor

IV.4). PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
a. Propunerea tehnică se va întocmi, în limba română, într-o manieră organizată, astfel încât
procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenţei informaţiilor
cuprinse în ofertă cu specificaţiile tehnice.
b. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate
elementele propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de
sarcini), beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul şi de a solicita sistarea
serviciilor.
c. Ofertanţii au libertatea de a-şi prevedea propriile consumuri şi metodologii de prestare a
serviciilor, cu respectarea cerinţelor cantitative şi calitative prevăzute în specificațiile
tehnice/actele normative în vigoare care reglementează prestarea respectivelor servicii. În acest
sens, ofertanţii trebuie să aloce în planul de proiect timpi suficienţi de verificare şi validare din
punct de vedere cantitativ şi calitativ a serviciilor prestate în cadrul contractului.
d. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privinţa documentelor ofertei, în
raport cu specificațiile tehnice ori prevederile legislaţiei în vigoare poate conduce la declararea
ofertei ca fiind neconformă.
e. În cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice şi/sau completarea greşită a
unui document ori neprezentarea acestuia în forma solicitată, sunt considerate incidente
prevederile de la lit. d) de mai sus.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze preţul total.
Prețurile vor fi exprimate în Lei fără TVA. Prețul din oferta financiară va fi ferm și nu se va
actualiza. Contractul va fi încheiat în lei.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Ofertele pot fi transmise prin poștă/curierat cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire
sau depuse direct de către ofertant la adresa Beneficiarului, în termenul indicat în anunț.
Se vor depune 1 exemplar original al ofertei la sediul beneficiarului Cart. Rovine, Str.
Maramures, Bl. 21-21, Sc.1, Ap. 3, Craiova, Judetul Dolj,
Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt
vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.
Plicul va fi inscripționat cu denumirea și adresa ofertantului (pentru a permite returnarea ofertei
fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este depusă cu întârziere și numele și
adresa Beneficiarului - numele proiectului.
Data limită de depunere a ofertelor este 26.02.2021, ora 12.00, la sediul beneficiarului.
Data de deschidere a ofertelor este 26.02.2021, ora 15.00, la sediul beneficiarului Cart.
Rovine, Str. Maramures, Bl. 21-21, Sc.1, Ap. 3, Craiova, Judetul Dolj, e-mail:
cepir@yahoo.com

Specificații tehnice
ale achizitiei de servicii de catering pentru participantii la cursurile de formare profesionala
de nivel 3 in proiectului „Cresterea participarii la programele de formare profesionala
continua a persoanelor angajate din regiunea Sud-Vest Oltenia” Cod SMIS: 134938
I.

INTRODUCERE
Această secțiune conţine condiţii tehnice şi calitative, cerinţe de bază, solicitate de către
beneficiarul proiectului, în funcţie de care se vor evalua ofertele.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă care se
abate de la aceste prevederi va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea
tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale solicitate.
II.

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI ÎN CADRUL CĂRUIA SE ACHIZIŢIONEAZĂ
SERVICIILE

PROIECT: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua a
persoanelor angajate din regiunea Sud-Vest Oltenia, ID 134938, proiect cofinanțat din
Programul Operațional Capital Uman, POCU 2014-2020: Axa Prioritară 6,:”Educatie si
competente”, cu Obiectivul tematic 10: ”Investitiile in educatie, formare si formare profesionala
pentru competente si invatare pe tot parcursul vietii” si Prioritatea de investitii - 10.iii.
”Imbunatatirea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupurile de varsta
intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a
competentelor fortei de munca si promovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientare
profesionala si prin validarea competentelor dobandite”.
Obiectivul general al proiectului al proiectului ”Creșterea nivelului de calificare al
angajaților pentru 552 de persoane din grupul țintă al proiectului, prin participarea la
programe de Formare Profesionala Continua, corelate cu nevoile pietei muncii, inclusiv prin
recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si
informale”.
Proiectul cuprinde actiuni -organizarea si derularea de programe de formare profesionala a
adultilor angajatii care detin un loc de munca - de initiere, calificare sau specializare, cu scopul de
a imbunatatii abilitatile si competentele profesionale sau non-profesionale.
Grupul țintă este format din:
❖ 552 de persoane din categoria persoanelor angajate (inclusiv PFA si intreprinderi
individuale), cu domiciliul/resedinta in Regiunea Sud-Vest Oltenia si cu varsta intre 25 de
ani si 65 de ani.Grupul tinta al proiectului va fi identificat din judetele Dolj, Gorj si Valcea,
ale Regiunii Sud-Vest Oltenia.
Structura numerica a grupului tinta:
552 de angajati identificati si inregistrati in grupul tinta al proiectului dintre care:
❖ 296 participa la programe de calificare profesionala,
Cursurile de calificare profesionala organizate in cadrul proiectului sunt de Nivel 3, cu o durata
de 720 ore
❖ 242 participanti la cursuri de Initiere /Specializare

❖ 14 angajati participa la evaluarea, validarea si certificarea competentelor
dobandite in mod non-formal sau informal.
BENEFICIARUL PROIECTULUI: Asociatia Centru European pentru Promovarea si Integrarea
Romilor
III.

Cerinţă obligatorie: toate serviciile prevăzute în prezentul document trebuie să fie
acoperite, în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă.

IV.

Descrierea obiectului contractului

In scopul realizarii activitatii Activitate: 2. Organizarea si derularea de programe de formare
profesionala a adultilor in vederea imbunatatirii abilitatilor atat profesionale si nonprofesionale, precum si a competentelor antreprenoriale.
Subactivitatea 2.1.Organizarea programelor de formare profesionala - calificare profesionala
pentru 296 de persoane din grupul tinta al proiectului din cadrul proiectului Cresterea

participarii la programele de formare profesionala continua a persoanelor angajate din
regiunea Sud-Vest Oltenia, ID 134938, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital
Uman, POCU 2014-2020.
Locatia de prestare: contractul se va derula in judetele Dolj, Gorj si Valcea, ale Regiunii Sud-Vest
Oltenia.
perioada estimata: de la data semnarii contractului – 31.01.2021
V.

Specificatii tehnice

Raportat la numarul beneficiarilor si la numarul de zile de formare estimam un necesar de
maximum 26640 portii zilnice /timp de 90 dezile cit dureaza formarea profesionala pe parcursul
implementarii proiectului cu o alocare maxima pentru un cursant/zi de instruire de maximum 16,00
lei (cu TVA inclus)
Se vor asigura portii pentru 296 participanti la cursurile de nivel 3 (720 ore).
Valoarea contractului poate varia in functie de modificarile pe care le pot suferi graficul de activitati
ale proiectului pe parcursul derularii contractului. In functie de formarea grupelor de curs pot
interveni modificari privind diminuarea sau cresterea (in limita valorii totale a contractului) portiilor.
Aceasta posibila variatie nu presupune penalizari si nu poate conduce la neindeplinirea
contractului de catre achizitor. Prin prezentarea ofertei de catre operatorul ecnomic/ofertant acesta
a luat cunostinta despre aceasta posibila variatie.
Catering cursuri calificare nivel 3 (90 zile/curs)
Nr participanti Nr. Portii
curs niv 3
296

Total portii

296x90zile=26640 26640

- Oferta va fi inaintata ca pret unitar/portie om/zi de instruire curs, valoarea de derulare a
contractului fiind rezultatul insumarii notelor de comanda ferme inaintate periodic de catre
Beneficiar.
- Ofertantii interesati trebuie sa inainteze o oferta ferma de meniu cu 3 variante de baza.
Meniul zilnic va cuprinde următoarele elemente principale:
⎯ Felul 1 – ciorbă/supă- 300ml (pui, porc, vită)
⎯ Felul 2 (principal) – preparat pe bază de carne -150 gr. (pui, porc, vită,pește) însoțit
de garnitură-300 gr(pilaf de ores,piure,cartofi gratinati,cartofi taranesti/legume
asortate ,etc), salată(salata de sezon, salata de muraturi etc) -100 gr și pâine/chifla –
min.200 gr;
⎯ Desert – fructe(o bucata de persoana) , prajitura ambalata individual (o bucata de
persoana)
⎯ 1/2 litru apa plata/minerala
SAU
1 Pachet pe saptamana pentru un nr de 296 de participanti la cursurile de calificare
Profesionala nivel 3
Pachetul saptamanal va contine:
⎯ 1 kg Carne (pui intreg/piept de pui/ pulpa de porc,etc)
⎯ 1 kg mezeluri( salam, sunca de pui/porc, etc)
⎯ 3 buc paine
⎯ 1kg.branza/ cascaval
⎯ 1 kg.malai/faina/orez
⎯ 1 litru/ulei
⎯ 1 kg zahar
⎯ 1 kg fructe

Cursantii pot opta pentru meniul zilnic -catering sau pachet saptaminal.
- Varianta furnizata zilnic pe parcursul derularii cursurilor se va comunica de beneficiar
prestatorului prin nota de comanda ferma si va fi identica pentru toti cursantii (exceptie vegetarienii
si diabeticii sau alteafectiuni daca exista, post etc.). - Prestatorul trebuie sa fie de acord sa
adapteze meniul, fara modificarea pretului, si la nevoile cursantilor vegetarieni, post,
diabetici sau alte afectiuni daca este cazul, pe parcursul derularii contractului.
Gramajul total in acest caz se va pastra, dar se vor elimina alimentele care nu pot fi incluse in acel
regim alimentar.
- Hrana va fi ambalata si livrata in recipiente adecvate-caserole de unica folosinta,
respectand conditiile de igiena impuse prin norme sanitare in vigoare, prestatorul fiind
direct raspunzator de sanctiunile catre terte personae din cauza nerespectarii acestora.
- Hrana va fi preparata din produse proaspete, din materie prima de buna calitate si va fi livrata la
locatia de derulare a cursurilor adusa la cunostinta prestatorului, locatie care va fi anuntata prin
instiintare scrisa sau prin e-mail cu cel putin 5 zile inainte de inceperea cursului (adresa exacta si
ora la care se solicita livrarea,nr. de portii).
- Transportul la adresa specificata si asigurarea conditiilor igienico-sanitare la livrarea
hranei/mancarii intra in responsabilitatea prestatorului si este inclusa in pret.
- Receptia se va face in prezenta ambelor parti si va fi consemnata intr-un tabel-proces verbal
completat zilnic cu numarul de portii livrate/receptionate, semnat de ambele parti in doua
exemplare. Modelul de proces-verbal va fi intocmit de comun acord de partile contractante la
incheierea contractului si va cuprinde, data, locatia, numarul de portii livrate/receptionate,
observatii.
Cerinţele impuse în prezenta documentaţie constituie cerinţe minime, o detaliere cat mai
amanuntita va trebui mentionata de către Prestator/Ofertant în Formularul 4 si ale Anexei
Formularului, atasat documentatiei prezente.
VI.

PROPUNEREA FINANCIARĂ:
Nerespectarea oricăreia dintre cerinţele specificate privind structura şi prezentarea ofertei
duce la declararea acesteia ca fiind neconformă.

Oferta financiară va include preţul ofertei pentru serviciile solicitate. Prețul va include toate
cheltuielile necesare pentru prestarea serviciilor.-inclusiv transportul.
VII. Alte clauze
- Emiterea facturii de către Prestator se va face în primele 15 zile ale lunii imediat următoare
prestării serviciilor ;
- Odată cu depunerea facturii la sediul Beneficiarului, Prestatorul va transmite acestuia şi o situaţie
lunară, defalcată pe zile, privind numărul de portii efectiv servite.
- Plata facturii se va face în maximum 60 de zile de la înregistrarea facturii la Beneficiar, prin
virament bancar din contul de proiect al Beneficiarului în contul indicat de prestator.
- Prestatorul isi asuma integral responsabilitatea pentru orice problema de sanatate cauzate
persoanelor ca urmare a consumului unor produse alimentare de o calitate necorespunzatoare.
- Inainte de prima servire a fiecarei grupe de cursanti, Prestatorul are obligatia sa se asigure in
scris ca persoanele servite nu au probleme de natura alergicà la unele din componentele
alimentare.
- Operatorul economic/Ofertantul care va semna contractul de prestari servicii datoreaza
Beneficiarului contravaloarea daunelor directe si indirecte referitoare la proiectul Cresterea
participarii la programele de formare profesionala continua a persoanelor angajate din
regiunea Sud-Vest Oltenia” Cod SMIS: 134938 cauzate de neindeplinirea sau indeplinirea
necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin oferta prezentata si prin contractul de prestari
servicii, inclusiv, dar fara a se limita la eventualele reduceri/corectii financiare sau alte retineri,
penalitati si obligatii de plata imputate de Autoritatea e Management/Organismul Intermediar sau
alte structuri de control.
Daca in cursul derulării contractului se constată că hrana furnizată nu indeplinește condițiile de
prospețime și calitate, contractul va fi reziliat unilateral de Achizitor și procedura va fi reluată.

Operatorii economici pot contacta achizitorul pentru obtinerea de informatii suplimentare
legate de contractul de achizitie. Persoana de contact: Mirela Sandu, telefon: 0721016111, email: cepir@yahoo.com. . Specificatiile tehnice si formularele vor fi puse la dispozitia
ofertantilor in format electronic pe site-ul propriu www.centruleuropean.ro, si pe site-ul
www.fonduri-ue.ro.

OFERTANTUL
________________________
(denumirea / numele si adresa completa)
Formularul 1

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre ________________________________
(denumirea beneficiarlui privat si adresa completa)

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea
procedurii de ____________________(denumire procedura) pentru atribuirea contractului
_________________________________________(denumirea contractului de achizitie), noi
________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) va
transmitem alaturat urmatoarele:
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ___________

Cu stima,
Operator economic,
.......................
(numele și funcția persoanei autorizate)
...................................
(semnatura autorizata )

OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)
Formularul 2

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și
utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu
modificările și completările ulterioare

Subsemnatul(a), ......................., în calitate de ......................., referitor la procedura
......................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este
acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și
completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art.14 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările
ulterioare.
Subsemnatul(a), ......................., declar că voi informa imediat Asociația Centru European
pentru Promovarea si Integrarea Romilor dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înțeleg că Asociația Centru European pentru Promovarea si Integrarea Romilor are dreptul de a
solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
.......................
(numele și funcția persoanei autorizate)
.......................
(semnătura persoanei autorizate)

OFERTANTUL

Formularul 3

_____________________
(denumirea/numele)
Propunerea tehnică
SERVICII DE CATERING PENTRU PARTICIPANTII LA CURSURILE DE FORMARE
PROFESIONALA NIVEL 3 in cadrul proiectului „Cresterea participarii la programele de
formare profesionala continua a persoanelor angajate din regiunea Sud-Vest Oltenia” Cod
SMIS 134938

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă 90 de zile calendaristice, şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Data completării

OFERTANTUL

......../....../..............

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

(denumirea/numele)

OFERTANTUL

Formularul 4

_____________________
(denumirea/numele)
Propunerea financiară

SERVICII DE CATERING PENTRU PARTICIPANTII LA CURSURILE DE FORMARE
PROFESIONALA NIVEL 3, in cadrul proiectului „Cresterea participarii la programele
de formare profesionala continua a persoanelor angajate din regiunea Sud-Vest
Oltenia” Cod SMIS 134938
Către: CENTRU EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR, Craiova
Județ DOLJ
După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul
servicii de catering ce rezultă din această procedură, să realizăm și să finalizăm activitățile
specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră
Tehnică și Financiară.
În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de
Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:
i. ofertăm prețul total de ______ RON [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea
Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de ______ [introduceți suma în cifre și litere],
Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:
i.
am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul(ele),
comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru Servicii de catering pentru participantii la
cursurile de formare profesionala nivel 3, in cadrul proiectului „Cresterea participarii la
programele de formare profesionala continua a persoanelor angajate din regiunea Sud-Vest
Oltenia” Cod SMIS 134938
ii.
și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce
reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura
la care depunem Oferta;
iii.
am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile
legislației și regulamentelor aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin
documentele achiziției.
iv.
avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate,
fără nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul,
instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul publicitar și documentele achiziției;
v.
după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă
asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor
documente;
vi.
documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și
Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;
vii.
am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe
perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni,
neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;
viii.
suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și
comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea
Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

ix.
am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de
performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea
activităț ilor și obținerea rezultatelor.
Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de 60 de zile de la data
depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că
aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.
Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în
această procedură declar că:
i. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a
depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția
ii.
noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict
de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat
Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor
cât și pe perioada derulării Contractului
iii.
am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de
Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare
unilaterală din contract ș i acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.
iv.
până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această Ofertă, împreună
cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă, prin care Oferta noastră este stabilită
câștigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.
v.
Înțelegem că Autoritatea Contractantă
a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula
procedura de licitație în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor legale.
b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate
primi.
c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile
menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o
astfel de situație.
Data completării ......................
___________________________
(Nume, prenume)
_________________________
(Funcţie)
________________________
(Semnătura autorizată)

ANEXA 1 la propunerea financiară
Operator Economic..........................
(denumirea/numele)
ANEXA 1 LA PROPUNEREA FINANCIARĂ Data: [introduceți ziua, luna, anul]

Obiectul contractului: SERVICII DE CATERING PENTRU PARTICIPANTII LA CURSURILE DE
FORMARE PROFESIONALA NIVEL 3, in cadrul proiectului „Cresterea participarii la
programele de formare profesionala continua a persoanelor angajate din regiunea Sud-Vest
Oltenia” Cod SMIS 134938

Către: Către: CENTRU EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR,
Craiova Județ DOLJ

Nr
crt

Servicii
ofertate

UM

1

Servicii de
Meniu /
catering
pachet /
pentru
participanții la
Cursurile de formare
profesionala Nivel 3
În cadrul proiectului
Cresterea participarii
la programele de
formare profesionala
continua a
persoanelor angajate
din regiunea SudVest Oltenia” Cod
SMIS 134938

Data completării ......................
_________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcţie)
___________________________
(Semnătura autorizat

Preț
unitar
(fără
TVA)

Preț total
(fără
TVA)

TVA

Preț total
(cu TVA)

Ofertant/subcontractantului

Formularul 5

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

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA CONDIȚIILE OBLIGATORII DIN DOMENIILE
MEDIULUI, SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCA

Subsemnatul ........................... (nume, prenume), in calitate de reprezentant imputernicit al
................................. (denumirea ofertant/subcontractantului), declar pe propria raspundere ca
ma angajez sa realizez activitatile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile
obligatorii din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de munca, stabilite prin legislaţia adoptată
la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele,
convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii si am inclus in oferta costul pentru
indeplinirea acestor obligatii.

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

Ofertant/subcontractantului
……..................................
(Nume prenume reprezentant ofertant/ subcontractant; functia/ semnatura autorizata)
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OPERATOR ECONOMIC

Formularul 6

____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
(art. 164 din Legea 98/2016)

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
_____________________________________________________________,

al

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani 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. 10-13 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
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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.
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 (1) 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.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................
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de

_____________________.

OPERATOR ECONOMIC

Formularul 7

____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea
falsului în declaraţii, următoarele:
a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul
subscris al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană
care face parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a
ofertantului, a terților susținători ori subcontractanților propuși, nu participă în procesul de
verificare/evaluare a ofertelor;
b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la
gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare
a ...................................................................................
c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes
personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să
afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de
evaluare;
d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului
de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi
semnificativi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care
se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul
........................................................................., implicate în procedura de atribuire;
e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de
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decizie în cadrul .................................................................. și care sunt implicate în procedura de
atribuire.

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă
dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii
de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători,
pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. 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
........................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.

Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC

Formularul 8

_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167
din Legea 98/2016

Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului
economic
persoana
juridică],
în
calitate
de
ofertant
la
procedura
de
................................................................................................
pentru
achiziția
de
............................................................................................................................,
cod
CPV
...................................,
la
data
de
.............................,
organizată
de
............................................................................., declar pe proprie răspundere că:

1.
Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2)
din Legea nr. 98/2016.
2.
Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea
98/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activității;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea;
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în
cauză;
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f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului
contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecție;
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să
obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii
de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență
semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de
atribuire.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor
orice documente doveditoare de care dispunem.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic,
……………………….
(semnătura autorizată)
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Formularul 9
OFERTANT
.................................................
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
SERVICII PRESTATE IN ULTIMII 5 ANI
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 datele
prezentate in tabelul anexat sunt reale.

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 in
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai beneficiarului
................................................................................................................................
(denumirea si adresa beneficiarului)
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)

Ofertant,

………… ……………….
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(semnatura autorizata )

Nr.
crt.

Obiectul
contractului

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului
Adresa

Calitatea
prestatorului*)

Pretul total
al
contractului

Procent
executat
%

Perioada de
derulare a
contractului**)

0
1

1

2

3

4

5

6

2
....

Operator economic,
……………………….
(semnătura autorizată)

___________________
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de
contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie), contractant asociat,
subcontractant.
**Se va preciza data de incepere si de finalizare a serviciilor.
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Formularul 10
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
situaţiile prevăzute la art.164 din
Legea 98/2016
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al.....................................................,
(denumirea/numele

şi

sediul/adresa

operatorului

economic)
în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului(se va
selecta una dintre variante) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă
aflu în situaţia prevăzută la art.164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi competările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat
prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei
organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri
de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală, fiind nominalizat ca
subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ....................................
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

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

Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată)
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Operator economic

Formularul 11

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

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din
Legea 98/2016
Subsemnatul(a).....................................................................................................
(denumirea/ numele operatorului economic)
în
calitate
de
ofertant/candidat/concurent
la
procedura
.................................................(se menţionează procedura)

de

pentru
atribuirea
contractului
de
achiziţie
publică
având
ca
obiect
....................................................................................................................................................
(denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV)
la data de ........................................... organizată
de............................................................................................
(zi/lună/an)
( denumirea beneficiarului)
declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul- sindic.
b) 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 este stabilit până la data
solicitată (data completării prezentului formular) ...............................................;
c¹) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale, nu am produs nici un prejudiciu
beneficiarilor implicaţi în contractele derulate cu aceştia.
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.
e) nu prezint informaţii false sau prezint informaţiile solicitate de autoritatea contractantă, în
scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înteleg 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,
...................................................................................................
(semnătura autorizată)
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Operator economic

Formularul 12

....................................................
Declaratie privind neincadrarea in prevederile ART. 60 din Legea nr. 98/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare
Subsemnatul…………………………reprezentant al …………………………declar pe
proprie raspundere ca nu sunt implicat ca persoana din categoria persoanelor mentionate mai
jos, in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor :
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care detin părti sociale, părti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanti/candidati, terti sustinători sau subcontractanti propuşi ori a persoanelor care fac parte
din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidati, terti sustinători ori subcontractanti propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este sot/sotie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care
fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidati, terti sustinători ori subcontractanti propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informatii
concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă
natură, ori se află într-o altă situatie de natură să îi afecteze independenta şi impartialitatea pe
parcursul procesului de evaluare;
d) situatia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/tertul sustinător are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organului de
conducere sau de supervizare şi/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt
sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relatii comerciale cu
persoane cu functii de decizie în cadrul autoritătii contractante sau al furnizorului de servicii de
achizitie implicat în procedura de atribuire;
e) situatia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al
doilea inclusiv ori care se află în relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie în cadrul
autoritătii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat în procedura de atribuire.
Persoane ce detin functii de decizie in cadrul beneficiarului:
1. Mirela Sandu – manager proiect;
2. Coge Butnariu Ionuta – responsabil orientare in cariera;
3. Manea Mariana-Ramona – responsabil grup tinta.
Data,
Semnatura,
.............................
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Contract de servicii
nr. ...... din data de .........................
Preambul
În temeiul Ordinului MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile
solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari
finantate din fonduri europene,
Avand in vedere proiectul intitulat Cresterea participarii la programele de formare
profesionala continua a persoanelor angajate din regiunea Sud-Vest Oltenia, ID 134938,
proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, POCU 2014-2020: Axa Prioritară
6,:”Educatie si competente”, cu Obiectivul tematic 10: ”Investitiile in educatie, formare si
formare profesionala pentru competente si invatare pe tot parcursul vietii” si Prioritatea de
investitii - 10.iii. ”Imbunatatirea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii pentru toate
grupurile de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunostintelor, a
aptitudinilor si a competentelor fortei de munca si promovarea unor cai de invatare flexibile,
inclusiv prin orientare profesionala si prin validarea competentelor dobandite”.

s-a încheiat prezentul contract de servicii in urmatoarele conditii:
1.

Partile contractante:

Asociatia Centru European pentru Promovarea si Integrarea Romilor cu sediul în Municipiul
Craiova, B-dul Dacia, bloc 175J, scara 1, ap. 4, judetul Dolj, inregistrata in Registrul special al
asociatiilor de pe langa Judecatoria Craiova sub nr. 71/23.10.2006, CIF: 19170561, reprezentata
de D-na Mirela Sandu, vicepresedinte, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
şi
Societatea ........................ S.R.L. , cu sediul in localitatea ............, str. .............., nr. ....,
judetul/sectorul ................, cod de inregistrare fiscala ......................., numar in Registrul
Comertului ........................., reprezentata de ................, functia ....................., în calitate de
prestator, pe de altă parte,
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii – activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
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e. produse – echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului ;
f. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. 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.
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 în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 – Prestatorul se obligă să presteze servicii de catering pentru participantii la cursurile de
formare profesionala nivel 3, conform ofertei, necesare beneficiarului in cadrul proiectului
proiectul„ Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua a
persoanelor angajate din regiunea Sud-Vest Oltenia, ID 134938, proiect cofinanțat din
Programul Operațional Capital Uman, POCU 2014-2020: Axa Prioritară 6,:”Educatie si
competente”, cu Obiectivul tematic 10: ”Investitiile in educatie, formare si formare profesionala
pentru competente si invatare pe tot parcursul vietii” si Prioritatea de investitii - 10.iii.
”Imbunatatirea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupurile de varsta
intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a
competentelor fortei de munca si promovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientare
profesionala si prin validarea competentelor dobandite”.
in baza unor comenzi scrise din partea achizitorului, trimise prin fax, email sau direct, in termen
de 5 zile de la primirea comenzilor.
4.2 - Beneficiarul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre beneficiar, este
de ................ lei la care se adauga TVA in valoare de ................ lei.
5.2 Plata se va efectua, dupa prestarea serviciilor si incheierea unui proces verbal de receptie a
acestora, in baza facturii emise de prestator, in termen de 30 zile de la data primirii facturilor.
5.3 – Platile se vor efectua in lei, in contul bancar notificat de prestator beneficiarului.
5.4 – Platile se efectueaza in baza facturii emise de catre prestator.
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6. Durata contractului
6.1 – Prezentul contract intra în vigoare de la data semnării de către ambele părţi si este valabil
pana la data de 31.01.2023.
6.2 - Modificarea duratei de valabilitate a contractului poate fi realizata de catre parti prin
incheierea unui act aditional in acest sens.
7. Documentele contractului
7.1 – Documentele contractului sunt:
a) specificatiile tehnice;
b)propunerea tehnică şi propunerea financiară, identificate în oferta prestatorului din ..............,
înregistrată la beneficiar sub nr. .............din ...........................
8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele si performantele prezentate în
ofertă, anexă la contract.
8.4 - Prestatorul se obligă să despagubească beneficiarul împotriva oricăror:
a.
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
b.
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.
9. Obligaţiile principale ale beneficiarului
9.1 – Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate in termenul convenit.
9.2 – Beneficiarul se obligă să plătească preţul către prestator in termen de 90 de zile de la
emiterea facturii de catre acesta. Prestatorul va emite factura dupa executarea corespunzatoare
a serviciilor si semnarea de catre parti a procesului-verbal de receptie a serviciilor.
9.4 - Dacă beneficiarul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce beneficiarul onorează
factura, prestatorull va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
10. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalitaţi, o sumă echivalentă in cuantum de 0,1% pe zi de intarziere din valoarea facturii
scadente si neachitate.
10.2 - În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă in cuantum de
0,1% pe zi de intarziere din valoarea facturii scadente si neachitate.
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10.3 - 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.
10.4 - 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 corespunzatoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
11. Alte resposabilităţi ale prestatorului
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat in conformitate cu oferta sa.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie
definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în
care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod
rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu
termenul convenit la art. 6. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata
contractului.
12. Alte responsabilităţi ale beneficiarului
12.1 - Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe
care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
13. Recepţie şi verificări
13.1 - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu specificatiile tehnice prevazute in oferta depusa de prestator, anexa la
prezentul contract de servicii.
13.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
13.3 – Pentru receptionarea serviciilor se va incheia un proces verbal de receptie care va sta la
baza emiterii facturilor de catre prestator si efectuarea platii de catre beneficiar.
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile in termen de maximum 5 de zile de la
primirea comenzii.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate beneficiarului părţile vor
stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.
14.2 - În cazul:
i)
unor întârzieri, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii)
altor circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea
contractului de către prestator, acestea îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea
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perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acesteia. In aceasta situatie, parţile vor
revizui, de comun acord, datele de prestare a serviciilor.
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de prestare
stabilit, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul parţilor.
14.4 - În afara cazului în care beneficiarului este de acord cu o prelungire a termenului de
prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita
penalităţi prestatorului.
15. Ajustarea preţului contractului
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de beneficiar prestatorului sunt tarifele declarate
in propunerea financiara, anexă la contract.
15.2 – Pretul este ferm in lei si nu se actualizeaza.
16. Amendamente
16.1 - Părţile 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.
16.2 – Modificarea nu poate fi facuta decat cu respectarea conditiilor impuse de Ordinul MFE nr.
1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati
pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene si de
legislatia privind achizitiile publice in vigoare, respectiv:
modificarea sa fie facuta in perioada de executie a contractului si nu poate avea efect
retroactiv,
scopul actului aditional sa fie strans legat de obiectul contractului initial,
prin actul aditional nu se pot face modificari care determina modificari ale descrierii
serviciilor sau care conduc la depasirea pragului valoric pentru care era obligatorie aplicarea de
catre beneficiar a prevederilor Legii 98 din 2016 cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale
procedurii prevăzute de Ordinul Ministerul Fondurilor Europene nr. 1284/2016.
orice modificare care prelungeste durata de executie a contractului trebuie facuta astfel
incat implementarea si plata finala sa poata fi realizata inainte de expirarea contractului de
finantare incheiat cu Organismul Intermediar Regional POSDRU Sud-Vest Oltenia, iar plata să fie
realizata conform regulilor de eligibilitate stabilite prin contractul de finanţare.
17. Subcontractanţi – nu este cazul
17.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
beneficiarul.
17.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate
cu aceştia se constituie în anexe la contract.
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17.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de beneficiar de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
17.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului
contractului şi va fi notificată beneficiarului.
18. Forţa majoră
18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3 - 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.
18.4 - 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.
18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
18.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
19. Soluţionarea litigiilor
19.1 - Beneficiarul şi prestatorul vor depune 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
legătură cu îndeplinirea contractului.
19.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să
se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
20. Limba care guvernează contractul
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
21. Comunicări
21.1 - (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.
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
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21.3 – Pentru Beneficiar: Adresa: Municipiul Craiova, Cart. Rovine, Str. Maramuresului, Bl. 21-21,
Sc.1, Ap. 3, Judetul Dolj, ţara: România, tel: 0721016111, e-mail: cepir@yahoo.com, persoana
de contact: Mirela Sandu.
- Pentru Prestator: Adresa: Municipiul .............., Str. ................., nr. ...., judet/sector .............,
tel/fax : ........................, e-mail: ........................., persoana de contact: ....................................
22. Legea aplicabilă contractului
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi .................. prezentul contract în 2 (două) exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte.

Beneficiar,

Prestator,
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