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Aprobat,
Administrator
Dragoi Dorina Mariuta

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
pentru achizitionarea de servicii catering
in cadrul proiectului “Meseria – bratara de aur”

Prezentul document cuprinde invitatia de participare, documentatia pentru ofertanti,
caietul de sarcini, formulare si model contract servicii.

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

S.C. PRECON S.R.L, CIF 382733, J23/805/2002
Sos. Giurgiului Nr.5, Comuna Jilava, Judetul Ilfov, Romania
Telefon/Fax: 021.450.14.76
E-mail: office@preconjilava.ro

INVITATIE DE PARTICIPARE
in vederea atribuirii contractului pentru achizitionarea de servicii catering in cadrul proiectului
“Meseria – bratara de aur”
Prin prezenta va invitam sa participati la procedura de atribuire având ca obiect al
contractului achizitionarea de servicii catering cu urmatoarele coordonate:
1. Denumirea achizitiorului: SC PRECON SRL; adresa: Sos. Giurgiului Nr.5,
Comuna Jilava, Judetul Ilfov, Romania;
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de prestari servicii: procedura
interna;
3. Coduri CPV: 55520000-1 – Servicii de catering;
4. Obiectul contractului: achizitionarea de servicii catering;
5. Valoarea estimata a achizitiei: maximum 20,16 lei fara TVA/cursant/2 mese/zi,
valoarea maxima contract 1.156.250 lei fara TVA, echivalentul a 256.858,82
euro (cursul inforeuro de 4,5015 lei/euro valabil in luna martie 2014 - luna
semnarii contractului de finantare). Valoarea contractului se calculeaza pentru un
maxim estimat de 57350 de pachete de 2 mese/zi/cursant, existent in bugetul
aprobat la momentul demararii procedurii de achizitie.
6. Sursa de finantare: Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor
Umane”, Axa prioritara 5 „Masuri active de ocupare”, Domeniu major de
interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”,
contract de finantare POSDRU/125/5.1/S/126307 si cofinantare proprie;
7. Perioada de valabilitate a ofertei: minimum 30 de zile;
8. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut;
9. Durata contractului: pana la 30.10.2015..
10. Nu se admit oferte alternative.
11. Data limita pentru depunerea ofertei este 18.08.2014, ora 12.00. Depunerea
ofertei se va face la adresa: Sos. Giurgiului Nr.5, Comuna Jilava, Judetul Ilfov,
Romania. Oferta va fi redactata in limba romana.
12. Deschiderea si evaluarea ofertei va avea loc la 18.08.2014, incepand cu ora
16.00, la adresa indicata pentru depunerea ofertei.
13. Operatorii economici pot contacta achizitorul pentru obtinerea de informatii
suplimentare legate de contractul de achizitie. Persoana de contact: Andrei GinaDaniela
–
Responsabil
Achizitii,
telefon:
0771.155.453,
e-mail:
andrei_ginadaniela@yahoo.com
14. Documentatia de achizitie si formularele vor fi puse la dispozitia ofertantilor in
format electronic, la adresa http://www.preconjilava.ro
SC PRECON SRL
Dragoi Dorina Mariuta, Administrator
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DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI
pentru achizitionarea de servicii catering
in cadrul proiectului “Meseria – bratara de aur”

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Axa prioritara 5 „Masuri active de ocupare”
Domeniu major de interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de
ocupare”
Contract de finantare nr. POSDRU/125/5.1/S/126307

Achizitor
Titlul proiectului
POSDRU
ID proiect POSDRU
Calitatea achizitorului
in cadrul proiectului

SC PRECON SRL
“Meseria – bratara de aur”

126307
Beneficiar

1. INFORMATII GENERALE
1.1 Achizitor:
Denumire: SC PRECON SRL
Adresa: Sos. Giurgiului Nr.5, Comuna Jilava, Judetul Ilfov, Romania
Persoana de contact:
Telefon:0771.155.453
Andrei Gina-Daniela
E-mail:
Telefon/Fax: 021.450.14.76
andrei_ginadaniela@yahoo.com
Adresa de internet: http://www.preconjilava.ro
1.2 Principala activitate sau activitati ale achizitorului
 ministere ori alte autoritati publice,
 servicii publice centrale
centrale, inclusiv cele subordonate
 aparare
la nivel regional sau local
 ordine publica/siguranta nationala
 mediu
 agentii nationale
 afaceri economico-financiare
 sanatate
 constructii si amenjari teritoriale
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 autoritati locale
 alte institutii guvernate de legea
publica

 institutie europeana/organizatie
internationala
 altele
1.3 Sursa de finantare:
Se specifica sursele de finantare ale
contractului ce urmeaza a fi atribuit
 Fondul Social European
 Bugetul de stat
 Contributie proprie










recreere, cultura si religie
educatie
activitati relevante
energie
apa
posta
transport
altele – activitati de intretinere si
reparatii autovehicule

Dupa caz, proiect/program finantat din
fonduri comunitare
 Da
 Nu
Proiectul “Meseria – bratara de aur”
este cofinantat in cadrul programului
POSDRU 2007-2013.

1.4
a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 18.08.2014, ora
12.00
b) Adresa unde se primesc ofertele: S.C. PRECON S.R.L, Sos. Giurgiului
Nr.5, Comuna Jilava, Judetul Ilfov, Romania.
Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in
documentatia pentru ofertanti sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus nu va fi
evaluata de achizitor, aceasta fiind pastrata la sediul achizitorului, nedeschisa.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Descriere
2.1.1. Denumire contract : Contract achizitionare de servicii catering
Servicii
 Lucrari
 Produse
Categoria
serviciului
 Executie
 Cumparare
 2A
 Proiectare si
 Leasing
2B
executie
 Inchiriere
 Realizare prin orice
 Cumparare in rate
mijloace
corespunzatoare
cerintelor
specificate
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2.1.2.
55520000-1 – Servicii de
catering
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

Durata contractului: pana la 30.10.2015.
Nu se admit oferte alternative
Divizare pe loturi: DA □ NU X
Valoarea estimata a achizitiei: maximum 20,16 lei fara TVA/cursant/2 mese/zi,

valoarea maxima contract 1.156.250 lei fara TVA, echivalentul a 256.858,82 euro (cursul
inforeuro de 4,5015 lei/euro valabil in luna martie 2014 - luna semnarii contractului de
finantare);
Valoarea contractului se calculeaza pentru un maxim estimat de 57350 de pachete de 2
mese/zi/cursant , existent in bugetul aprobat la momentul demararii procedurii de achizitie.

Se va evalua pretul fara TVA ofertat pentru pachetul ce contine cele doua
mese/zi aferente fiecarui cursant, respectiv masa tip 1 + masa tip 2.
Ofertele financiare depuse care depasesc valoarea estimata vor fi considerate
inadmisibile.
3. PROCEDURA
Procedura selectata:
Procedura interna
Legislatie aplicata: art. 16 din OUG nr. 34/2006, procedura interna de achizitii
4. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE
4.1. Situatia personala a candidatului/ofertantului
Cerinta obligatorie:
Declaratii privind eligibilitatea
Solicitat X Nesolicitat □
Declaratie
privind
eligibilitatea
–
Ofertantul va completa o declaratie pe
propria raspundere in conformitate cu
Formularul nr. 3
Declaratie privind indeplinirea obligatiilor Cerinta obligatorie:
Solicitat X Nesolicitat □
Declaratie pe propria raspundere privind
neincadrarea in situatiile prevazute la
art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 –
Ofertantul va completa o declaratie pe
proprie raspundere in conformitate cu
Formularul nr. 2
Cerinta obligatorie:
Declaratie de respectare a legislatiei in
vigoare privind conflictul de interese in
Declaratie de respectare a legislatiei in
cadrul achizitiilor publice
vigoare privind conflictul de interese in
Solicitat X Nesolicitat □
cadrul achizitiilor publice (Formularul 5)
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Declaratie privind calitatea de
participant la procedura
Solicitat X Nesolicitat □
Acceptare model de contract propus
Solicitat X Nesolicitat □

Garantie de participare
Solicitat X Nesolicitat □

Cerinta obligatorie:
Declaratie privind calitatea de participant
la procedura
(Formularul 4)
Cerinta obligatorie:
Se va prezenta modelul de contract
semnat si stampilat cu mentiunea
"acceptam modelul de contract propus"
pe fiecare pagina.
Cerinta obligatorie:
Se va prezenta dovada constituirii unei
garantii de participare in cuantum de 2%
din
valoarea
totala
estimata
a
contractului. Garanţia de participare se
constituie prin virament bancar sau
printr-un instrument de garantare emis
în condiţiile legii de o societate bancară
ori de o societate de asigurări, care se
prezintă în original, în cuantumul şi
pentru
perioada
prevăzută
în
documentaţia de atribuire. Perioada de
valabilitate a garanţiei de participare, va
fi egală cu perioada minimă de
valabilitate a ofertei.

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul societătii contractante, în ceea ce
priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Emil Culcica
Dragoi Dorina Mariuta
Andrei GinaDaniela/Chelban Marius
Dobre Tania/Andrei Victor
Sorinel
Ilie Ciocan

Manager Proiect
Administrator
Responsabil Achizitii
Responsabil Tehnic
Jurist

4.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Cerinta obligatorie:
Persoane juridice romane
Solicitat X Nesolicitat □
Operatorii economici participanti la
procedura
trebuie
sa
desfasoare
activitatea economica corespunzatoare
obiectului procedurii.
Pentru persoanele juridice romane:
 Certificat de inregistrare, copie
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conform cu originalul;
 Certificat constatator emis de
Oficiul Registrului Comertului
valabil la data deschiderii ofertelor
in original sau copie legalizata,
din care sa rezulte obiectul de
activitate al firmei, specific acestei
achizitii.
4.3. Situatia economico-financiara
Informatii privind situatia economico financiara
Solicitat X Nesolicitat □

Cerinta obligatorie:
 Certificat de atestare fiscala de la
ANAF, valabil la data deschiderii
ofertelor, din care sa rezulte
indeplinirea obligatiilor de plata a
impozitelor, taxelor, contributiilor
si a altor venituri datorate.
 Certificat de atestare fiscala de la
DITL din care sa rezulte
indeplinirea obligatiilor de plata a
impozitelor, taxelor si a altor
venituri datorate bugetului local.

4.4 Capacitatea tehnica si sau profesionala
Cerinta obligatorie:
Informatii privind capacitatea tehnica
Solicitat X Nesolicitat □
Formularul nr. 7 – Declaraţie privind
sanatatea, securitatea muncii si
siguranta alimentelor .
Autorizatia sanitar-veterinara emisa de
Directia Sanitar-Veterinara pentru
producerea, procesarea, depozitarea,
transportul si/sau distributia produselor
de origine animala, in copie legalizata
sau in copie lizibila semnata si
stampilata conform cu originalul in
temeiul Ordinului nr. 57/2010 se va
prezenta inainte de semnarea
contractului de catre ofertantul
castigator.
In cazul in care, la data deschiderii
ofertelor, sunt ofertanti care nu detin
Autorizatia Sanitar-Veterinara emisa de
Directia Sanitar-Veterinara, ei pot
depune oferta dar trebuie avut in vedere
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ca, in cazul in care oferta va fi declarata
castigatoare, prezentarea autorizatiei
emise de Directia Sanitara Veterinara
este conditie obligatorie la semnarea
contractului.
Este acceptata prezentarea, in original,
unui document emis de Directia
Sanitara Veterinara pentru siguranta
alimentelor pentru obiectivul catering.

Informatii privind subcontractantii
Solicitat □ Nesolicitat X

Actualizat la 13.08.2014
In cazul in care prestatorul va avea
subcontractanti, acesta va impune in
mod obligatoriu in contractele cu
acestia, conditiile actualei documentatii
de achizitie.

Observatie: Oferta care nu indeplineste cerintele minime de calificare va
fi respinsa ca inacceptabila.
5. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE
Pretul cel mai scazut
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic




6. PREZENTAREA OFERTEI
6.1 Limba de redactare
a ofertei
6.2 Moneda in care
este exprimat pretul
contractului
6.3 Perioada minima de
valabilitate a ofertei
6.4 Modul de
prezentare a ofertei
(tehnice si financiare)

Limba romana
Lei

30 de zile
Modul de prezentare a propunerii tehnice
Oferta tehnică va fi elaborată în conformitate cu cerinţele
minime obligatorii din Caietul de sarcini si trebuie sa
includa:
1. Propunerea tehnica;
Specificatiile si/sau caracteristicile tehnice mentionate in
caietul de sarcini reprezinta cerinte minimale. Ofertele care
nu vor intruni cerintele minime vor fi respinse fiind
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considerate neconforme. Propunerea tehnica trebuie sa
reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini.
Toate cerintele sunt obligatorii. Propunerile tehnice vor
contine cel putin elementele precizate in acest capitol.
Nerespectarea a cel putin unuia dintre elementele
mentionate la modul de prezentare a propunerii tehnice,
conduce la declararea ofertei ca neconforma.
NU SE VOR ACCEPTA OFERTE VAGI SAU GENERICE.
NU SE ACCEPTA OFERTE ALTERNATIVE.
Modul de prezentare a propunerii financiare
Nu este acceptata ofertarea pentru o parte din servicii.
Propunerea financiara se va prezenta corespunzator astfel
încât acesta sa furnizeze toate informatiile cu privire la
preturile si tarifele respective (exprimate în Lei, fara TVA)
precum si la alte conditii financiare si comerciale astfel
încât aceasta sa asigure prestarea tuturor serviciilor
solicitate prin caietul de sarcini.
Propunerea financiară va fi completată în conformitate cu
Formularul 1 si Formularul 1A. Preţul total al serviciilor
solicitate conform prezentei documentatii, va fi exprimat în
lei şi va include toate cheltuielile necesare pentru ca
serviciile realizate să corespundă cerinţelor Caietului de
sarcini. În valoarea serviciilor se vor considera incluse
onorariile experţilor, logistica aferenta precum si toate
taxele legale şi alte cheltuieli care vor fi angajate de
ofertant astfel incat serviciile sa fie prestate conform
prevederilor continute in Contractul de servicii anexat. De
asemenea, se considera incluse costurile necesare pentru
plata expertilor non-cheie, personalul auxiliar, s.a.
Toate preturile unitare vor avea doua zecimale (nu mai
putin de doua zecimale si nici mai mult de doua zecimale).
Termenul de plata: maximum 60 de zile calendaristice de
la data primirii facturii pentru serviciile solicitate si
efectuate.
Depunerea ofertei se va face la adresa: Sos.
Giurgiului Nr.5, Comuna Jilava, Judetul Ilfov, Romania.
Data limita pentru depunerea ofertei este 18.08.2014,
ora 12.00.
Ofertantul trebuie sa prezinte oferta si documentele
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ce o insotesc in 2 exemplare, in original si in copie.
Orice stersatura, adaugare sau scris peste cel dinainte
sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/
persoanele autorizate sa semneze oferta.
Ofertantul va introduce oferta sa în original şi copie,
separat, în două plicuri, notându-se corespunzător
plicurile cu “ORIGINAL” şi respectiv “COPIE”.
Plicul ,,ORIGINAL” şi plicul ,,COPIE” se vor introduce
într-un alt plic, inchis corespunzator si netransparent.
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu
denumirea si adresa ofertantului.
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa achizitorului
si cu inscriptia “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA
DE 18.08.2014, ora 16:00».
Oferta va fi insotita, pe langa documentele de calificare,
propunerea tehnica si cea financiara, de urmatoarele
documente:
- Scrisoare de inaintare – Formularul 6
- Imputernicire scrisa – din partea ofertantului, pentru
persoanele desemnate sa participe la activitatea de
deschidere a ofertelor (daca este cazul)
- Copie CI persoanei desemnate sa participe la
deschiderea ofertelor (daca este cazul)
Scrisoarea de inaintare si imputernicirea vor fi prezentate
separat, in afara plicului cu documentele ofertei.
Plicul va contine:
a) Documente de calificare:
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute
la art. 181 (Formularul 2)
Declaratie privind eligibilitatea (Formularul 3)
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
(Formularul 4)
Declaratie de respectare a legislatiei in vigoare privind
conflictul de interese in cadrul achizitiilor publice
(Formularul 5)
Certificat de inregistrare – copie conform cu
originalul
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului (sau echivalent pentru persoanele juridice
straine) in original sau copie legalizata.
Certificat de atestare fiscala de la ANAF, valabil la
data deschiderii ofertelor, din care sa rezulte indeplinirea
obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a
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altor venituri datorate.
Certificat de atestare fiscala de la DITL din care sa
rezulte indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor,
taxelor si a altor venituri datorate bugetului local.
Formularul nr. 7 – Declaratie privind sanatatea,
protectia muncii si siguranta alimentelor
Acceptare model de contract propus - Se va
prezenta modelul de contract semnat si stampilat cu
mentiunea "acceptam modelul de contract propus" pe
fiecare pagina.
Garantie de participare.

b) Propunere tehnica (conform specificatiilor tehnice)
c) Propunere financiara (Formularul 1 si Formularul
1A)
Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare are ca
efect descalificarea ofertantului.
Modul de prezentare a ofertei
Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al
conţinutului pe toata perioada de valabilitate. Toate
documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin
semnare şi stampilare.
Ofertantul va mentiona un nr. de fax si/sau o adresa de email la care se pot transmite comunicarile si orice alte
documente legate de derularea prezentei proceduri de
achizitie.
Oferta este considerată inacceptabilă în
următoarele situaţii:
 a fost depusã de un ofertant care nu îndeplineşte
una sau mai multe dintre cerinţele de calificare
stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a
prezentat documente relevante în acest sens;
 preţul, fãrã TVA, inclus în propunerea financiarã
depãşeşte valoarea estimata comunicatã prin
anunţul de participare;
 in urma verificãrilor se constatã cã oferta are un
preţ neobişnuit de scãzut pentru ceea ce urmeazã
a fi ofertat, astfel încât nu se poate asigura
îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi
calitativi solicitaţi prin specificatiile tehnice.
Oferta este consideratã neconformã în
urmãtoarele situaţii:
 nu satisface în mod corespunzãtor cerinţele
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mentionate in specificatiile tehnice;
 conţine propuneri de modificare a clauzelor
contractuale pe care le-a stabilit achizitorul în cadrul
documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident
dezavantajoase pentru aceasta din urmã, iar ofertantul,
deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu
acceptã renunţarea la clauzele respective;
 conţine în cadrul propunerii financiare preţuri
care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi
justificate;
Ofertele depuse dupa data si ora limita de depunere nu vor
fi luate in considerare.
6.5 Posibilitatea
Ofertantii isi pot retrage oferta depusa inainte de data limita
retragerii sau modificarii de deschidere a ofertelor.
ofertei
Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a
ofertelor stabilita in documentatia pentru ofertanti sau la o
alta adresa decat cea indicat mai sus nu va fi evaluata de
achizitor, aceasta fiind pastrata la sediul achizitorului,
nedeschisa.
Ofertantul are dreptul de a aduce clarificari la oferta si/sau
la documentele care insotesc oferta numai ca urmare a
unei solicitari scrise din partea comisiei de evaluare.
6.6 Modalitati de
Contestatiile se vor depune la adresa: Sos. Giurgiului
contestare a deciziei
Nr.5, Comuna Jilava, Judetul Ilfov, Romania, in termen
achizitorului de atribuire de maximum 24 ore de la primirea rezultatului. In caz
a contractului de
contrar, contestatiile nu se vor lua in consideratie.
achizitie si de
Contestatiile vor fi analizate si solutionate in maximum 24
solutionare a
ore de la data depunerii acestora, de o comisie care va fi
contestatiei
desemnata de catre Managerul de proiect.
6.7 Clauzele
Modelul contractului de achizitie este atasat prezentei
contractuale obligatorii
documentatii.
inclusiv conditii de
Pretul este ferm pe toata durata contractului si nu va
actualizare/modificare a depasi suma de: maximum 20,16 lei fara TVA/cursant/2
pretului contractului de mese/zi, valoarea maxima contract 1.156.250 lei fara TVA,
achizitie
echivalentul a 256.858,82 euro (cursul inforeuro de
4,5015 lei/euro valabil in luna martie 2014 - luna semnarii
contractului de finantare). Valoarea contractului se
calculeaza pentru un maxim estimat de pachete de 2
mese/zi/cursant, existent in bugetul aprobat la momentul
demararii procedurii de achizitie.
7. Calendarul procedurii
Publicarea anuntului de participare
Punerea la dispozitia operatorilor economici

Data
06.08.2014
06.08.2014
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a documentatiei pentru ofertanti
Data limita pentru primirea de clarificari
privind documentatia
Data limita pentru primirea ofertelor
Deschiderea ofertelor
Evaluarea ofertelor
Notificarea privind rezultatul evaluarii
ofertelor
Semnarea contractului

12.08.2014
18.08.2014 ora 12.00
18.08.2014 ora 16.00
18.08.2014 incepand cu ora 18.00
18.08.2014
Incepand cu 20.08.2014

CAIET DE SARCINI
pentru achiziţionarea de servicii catering in cadrul proiectului
“Meseria – bratara de aur”

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire pentru
elaborarea prezentei oferte si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se
elaboreaza de catre fiecare ofertant, oferta tehnica.
Obiectul acestei achizitii il reprezinta prestarea de servicii de catering in cadrul
proiectului “Meseria – bratara de aur”
Prin achiziţia serviciilor de catering se doreste oferirea si servirea mesei pentru
persoanele apartinand grupului tinta cuprins in activitatile de formare ale Proiectului
POSDRU ID 126307.
Prezentul caiet de sarcini se refera la achizitionarea de servicii de catering in cadrul
desfasurarii de cursuri formare profesionala.
Cerintele prezentului caiet de sarcini sunt considerate minime si obligatorii. Nu se
accepta niciun fel de deviere de la specificatiile tehnice, in sensul oferirii unor
specificatii sub cele mentionate in prezentul caiet de sarcini.
Perioada de desfasurare a contractului:
Durata contractului: pana la 30.10.2015.
Pretul agreat in contract este ferm pe toata durata contractului, conform ofertei
depuse de catre ofertant.
Datele de incepere ale prestarii serviciilor sunt orientative si devin angajante la data
transmiterii notei de comandă. Nota de comanda va fi transmisa de catre achizitor
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pentru fiecare grupa de curs in parte (minimum 25 de cursanti/grupa) pentru
localitatile din urmatoarele regiuni: Bucuresti-Ilfov, Sud Muntenia.
Valoarea maxima estimata este de: maximum 20,16 lei fara TVA/cursant/2 mese/zi,
valoarea maxima contract 1.156.250 lei fara TVA, echivalentul a 256.858,82 euro
(cursul inforeuro de 4,5015 lei/euro valabil in luna martie 2014 - luna semnarii
contractului de finantare); Valoarea contractului se calculeaza pentru un maxim
estimat de 57350 de pachete de 2 mese/zi/cursant, existent in bugetul aprobat la
momentul demararii procedurii de achizitie.
Nota:
In cazul in care pretul ofertat va fi mai mic de 80% din valoarea estimata, Beneficiarul
are obligatia de a solicita ofertantului, in scris si inainte de a lua o decizie de
respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu
privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.
Daca se probeaza justificarile aduse de ofertant, atunci Beneficiarul va accepta
oferta financiara.
Se vor asigura servicii de masa pentru participanţii la cursurile de formare
profesionala, în acelaşi loc în care se realizează cursarea.
IMPORTANT:
Locul livrarii va fi indicat prin nota de comanda transmisa inainte de inceperea
cursurilor de formare, pentru localitatile din urmatoarele regiuni: BucurestiIlfov, Sud Muntenia.
Intervalele de timp alocate serviciilor de masă vor fi stabilite de achizitor si
comunicate in prealabil prestatorului.

Tariful meniului include 1 masa tip 1 + 1 masa tip 2
Specificatii meniu/cursant/zi:
Masa de tip 1:
- 1 sandwich/corn/prajitura - minimum 120 g
- ceai/cafea/iaurt - minimum 100 ml
Masa de tip 2:
Fel de baza format din:
- pui/porc/vita/peste - minimum 100 g
- garnitura - minimum 150 g
- salata - minimum 150 g
- chifla/paine - minimum 50 g
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- desert - minimum 100 g
- apa - minimum 500 ml

OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE Prestatorului:
 Costurile serviciilor de catering includ serviciile de livrare si orice alt serviciu
necesar prestarii serviciilor de catering, fara niciun cost suplimentar din partea
achizitorului;
 Prestatorul se obliga ca transportul produselor alimentare sa se realizeze in
conditii de igiena si temperatura optime;
 Prestatorul se obliga sa dispuna de bucatarie proprie;
 Locul livrarii va fi indicat prin nota de comanda transmisa inainte de inceperea
cursurilor de formare, pentru localitatile din urmatoarele regiuni: BucurestiIlfov, Sud Muntenia. Nota de comanda va cuprinde cel putin urmatoarele
informatii: locatie, numar meniuri, durata comanda
 Sa asigure adoptarea măsurilor tehnologice şi organizatorice care să conducă
la respectarea strictă a prevederilor Caietului de sarcini;
 Sa accepte plata in maximum 60 de zile de la facturare;
 Facturarea se va face lunar, in ultima zi a fiecarei luni, in functie de numarul
de meniuri (masa tip 1 + masa tip 2) asigurate in luna respectiva, pe baza
notei de comanda.
 Prestatorul isi asuma alcatuirea meselor cu preparate de post (vegetariene), la
solicitarea achizitorului, in functie de optiunile formulate de catre cursanti;
 Meniul zilnic va fi complet diferit in oricare 2 zile consecutive de prestare.
 Prestatorul garanteaza asupra calitatii produselor livrate, asumandu-si
raspunderea din punct de vedere medical asupra utilizarii produselor livrate.
 Prestatorul este obligat sa pastreze probe ale produselor livrate pentru
minimum 72 de ore de la livrare, achizitorul avand dreptul sa verifice existenta
acestor probe in orice moment, fara notificare prealabila.
 In cazul in care prestatorul va avea subcontractanti, acesta va impune in mod
obligatoriu in contractele cu acestia, conditiile actualei documentatii de
achizitie. In cazul nerespectarii acestor conditii, achizitorul isi rezerva dreptul
de a refuza subcontractarea unei parti din servicii.

Clauze contractuale:
 Contractul se executa in urma transmiterii de catre achizitor catre prestator a
notei de comanda. Nota de comanda a executarii contractului va fi transmisa
de catre achizitor in termen de maximum 30 de zile de la data semnarii
contractului. In caz contrar, contractul fiind reziliat. Nota de comanda va
cuprinde cel putin urmatoarele informatii: locatie, numar meniuri, durata
comanda.

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

 In conditiile in care, dupa incheierea primei serii de formare nu se formeaza o
noua grupa de minimum 25 de cursanti, achizitorul are dreptul rezilierii
unilaterale a contractului. In acest sens achizitorul va notifica rezilierea
contractului cu 15 zile calendaristice inainte de data la care se doreste
rezilierea;
 In conditiile in care grupa de curs este in formare (cu mai putin de 25
persoane inscrise), achizitorul are dreptul suspendarii unilaterale a contractului
pentru maximum 30 de zile calendaristice, cu o notificare prealabila cu 15 zile
calendaristice inaintea de data inceperii termenului suspendarii contractului. In
acest caz, contractul poate fi prelungit cu durata perioadei de suspendare,
fiind necesar a fi incheiat un act aditional la contract. Pentru orice suspendare
a contractului se va incheia un act aditional cu acordul partilor, in caz contrar,
contractul se reziliaza, reducandu-se corespunzator valoarea contractului cu
valoarea serviciilor neprestate.
 In cazul in care se formeaza 2 sau mai multe grupe de cursanti simultan, se
vor presta servicii de catering pentru toate grupele, zilnic, conform notei de
comanda transmisa de catre achizitor.
 In cazul in care, urmare a verificarii existentei probelor din produselor livrate
pentru minimum 72 de ore de la livrare, se constata ca acestea nu exista sau
acestea sunt pastrate in conditii neconforme cu legislatia in domeniul
alimentatiei publice in vigoare, achizitorul poate rezilia unilateral contractul de
prestari servicii semnat.
 In cazul in care se produce imbolnavirea unor/unei persoane cauzata de
furnizarea unor produse alterate, infectate/infestate cu bacterii/virusi,
imbolnavire confirmata printr-un certificat medical emis de catre medic,
achizitorul poate rezilia unilateral contractul de prestari servicii semnat.
Rapunderea asupra livrarii unor produse neconforme cade integral in sarcina
prestatorului.
OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
Beneficiarul este obligat:
 sa avizeze in scris prestatorul asupra problemelor aparute;
 sa plateasca pretul serviciului in termen de maximum 60 de zile de la
facturare, conform contractului incheiat.

Ofertare
Se va oferta conform caracteristicilor tehnice din caietul de sarcini. Oferta financiara
va fi insotita de oferta tehnica.

Nu se admit oferte alternative.

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

Criteriul de atribuire:
Pretul cel mai scazut.
Reprezentant legal,
Dragoi Dorina Mariuta

FORMULARE
Capitolul contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si
prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita
comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor
depuse.
Fiecare ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat la procedura de
atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele
prevazute in cadrul acestui capitol, completate in mod corespunzator si semnate de
persoanele autorizate.
Formular nr. 1 – Formular de oferta
Formular nr. 1A – Centralizator de preturi
Formular nr. 2 – Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181
din OUG 34/2006
Formular nr. 3 – Declaratie privind eligibilitatea (Neincadrarea in situatiile
prevazute la art. 180 din OUG 34/2006)
Formular nr. 4 – Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Formular nr. 5 - Declaratie de respectare a legislatiei in vigoare privind conflictul
de interese in cadrul achizitiilor publice (privind neincadrarea in situatiile prevazute la
art. 14 din OUG 66/2011)
Formular nr. 6 - Model scrisoare de inaintare
Formular nr. 7 - Declaraţie privind sanatatea, securitatea muncii si siguranta
alimentelor
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Formular nr. 1
Operator economic
...................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre .............................................................
(denumirea acjizitorului si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului .............
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele
cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam servicii de catering pentru suma
de ............. lei (suma in litere si in cifre) fara TVA/cursant/2 mese/zi, la care se adauga taxa
pe valoarea adaugata in valoare de ...........lei (suma in litere si in cifre), valoare totala
estimata maximum.....................lei fara TVA/57350 de pachete de 2 mese/zi/cursant.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam
serviciile de catering conform documentatiei de atribuire.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile, (durata in
litere si cifre), respectiv pana la data de ................... (ziua/luna/anul), si ea va ramane
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
I_I depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";
I_I nu depunem oferta alternativa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
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. (Nu este cazul)
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice
alta oferta pe care o puteti primi.
Data .../.../...
.................., (semnatura), in calitate de ............. legal autorizat sa semnez oferta pentru si in
numele
............ (denumirea/numele operatorului economic)
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Formularul nr. 1A
CANDIDATUL / OFERTANTUL
________________________________

Centralizator de preturi
-anexa la formularul de oferta-

Nr.
crt

Cost lei fara TVA
Pachet 2
mese/zi/cursant

Cost lei TVA inclus
Pachet 2 mese/zi/cursant

Total lei faraTVA/
57350 pachete 2
mese/zi/cursant

1

Data:
Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)
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Formular nr. 2

CANDIDATUL / OFERTANTUL
________________________________

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006
Subsematul............... in calitate de ofertant la procedura de ………. pentru atribuirea
contractului de achizitie avand ca obiect ………….., la data de …………, organizata de
……….., declar pe propria raspundere ca:
a. nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitatiile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul
unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele
anterioare, reglementate prin lege
b. nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile
prevazute la lit a)
c. mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetele
componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare
in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata de firma SC PRECON SRL.
d. in ultimii 2 ani nu mi-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive
imputabile mie, si nu am produs prejudicii beneficiarilor;
e. nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greseli in materie profesionala.
f. nu prezint informatii false sau informatiile solicitate de catre achizitor, in legatura cu situatia
proprie aferenta cazurilor prevazute la lit.a)-e)
Subsematul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii

Ofertant,
(nume, prenume, semnatura autorizata)
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Formular nr. 3
CANDIDATUL/OFERTANTUL
.........................................
(denumirea/numele)
Declaratie privind eligibilitatea
(Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006)
Subsemnatul,
……………………………………………………………………….reprezentant
imputernicit al ............................................................................ (denumirea/numele si
sediul/adresa candidatului/ofertantului),
Cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, declar pe propria
raspundere
ca
…………………………….(denumirea/numele
si
sediul/adresa
candidatului/ofertantului), nu se afla in nici una din situatiile de mai jos:
- este insolvabil sau in stare de faliment sau lichidare, are afacerile conduse de un
administrator judiciar, este in incetarea de plati, are suspendate activitatile de afaceri sau
este in situatii similare prevazute de legea nationala;
- face obiectul unei actiuni in justitie pentru declararea starii de faliment, lichidare,
administrare speciala, sau orice alta situatie similara prevazuta de legislatia nationala;
- in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotatare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru
participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau
pentru spalare de bani.
De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun candidature/oferta individuala si o alta candidature/oferta
comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul altei
oferte.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de …………………………………………. (se
precizeaza data expirarii perioadei de valabilitatea a ofertei).

Data completarii ............. Candidat/Ofertant
................................
(semnatura autorizata)
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Formular nr.4
Declaratie privind calitatea de participant la procedura

1. Subsemnatul ..........................................................., reprezentant imputernicit al
..........................................................., declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate
faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie
produse, avand ca obiect....................................................................................................cod
CPV: ..................................................., la data de ....................................., organizata de
................................., particip si depun oferta:
[] in nume propriu;
[] ca asociat in cadrul asocierii condusa de:
[] ca subprestator.
2. Subsemnatul declar ca:
[] Nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] Sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in
anexa.
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitorul daca vor interveni modificari in
prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului
de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii
contractului de achizitie publica.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai SC PRECON SRL cu
privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Data: ....................................
.................................., in calitate de administrator, legal autorizat sa semnez oferta pentru si
in numele
..........................................................
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Formular nr.5

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

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 66/2011
Subsemnatul(a)................................................, in calitate de ofertant/candidat/ concurent la procedura
de achizitie pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect
........................................................................... in cadrul proiectului “Meseria – bratara de aur”, la data
de ......................., organizata de SC PRECON SRL, declar pe proprie raspundere ca
................................................ si angajatii sai nu se afla in situatia de conflict de interese, aşa cum
este acesta definit la art. 14 si 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
Extras OUG 66/2011:
Art. 14
“(1) Pe parcursul aplicarii procedurii de achizitie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au
obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui
conflict de interese, si anume a situatiei in care exista legaturi intre structurile actionariatului
beneficiarului si ofertantii acestuia, intre membrii comisiei de evaluare si ofertanti sau in care ofertantul
câstigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie.
(2) Incalcarea prevederilor alin. (1) se sanctioneaza cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la
plata/rambursare, in functie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene
si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora.”
Art. 15
„ (1) La depunerea ofertei in cadrul unei proceduri de achizitii, ofertantul este obligat sa depuna o
declaratie conform careia nu se afla in conflict de interese, asa cum este acesta definit la art. 14.
(2) Daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii de achizitie, ofertantul
are obligatia sa notifice in scris, de indata, entitatea care a organizat aceasta procedura si sa ia masuri
pentru inlaturarea situatiei respective.”
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
Beneficiar are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,
………………
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Formular nr.6
CANDIDATUL/OFERTANTUL
________________________
(denumirea / numele)
SCRISOARE DE INAINTARE
Catre ________________________________
(denumirea achizitorului 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 publica), 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,
...................................
(semnatura autorizata )
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Ofertant
Formular nr. 7
.........................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND SANATATEA, SECURITATEA MUNCII SI SIGURANTA
ALIMENTELOR

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____________________,
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că vom respecta pe toată durata de prestare a
contractului, în cazul în care acesta ne va fi atribuit, regulile obligatorii referitoare la condiţiile
de muncă şi protecţia muncii în vigoare la nivel naţional, respectiv prevederile Legii 319/2006
privind securitatea şi sănătatea în muncă şi orice alte reglementari in vigoare in domeniul
sanatatii si securitatii muncii, precum si prevederile Legii Nr. 150 din 14 mai 2004 privind
siguranta alimentelor.
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată)
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CONTRACT PRESTARI SERVICII
nr. ..................../..........................
Preambul
În temeiul Procedurii pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau
lucrări finanţate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii
acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din OUG 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art 9
lit. c1 din aceeaşi ordonanţă,
In conformitate cu Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 79 / 2013 privind aplicarea prevederilor
Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120 din 15.10.2013 pentru procedurile
simplificate aplicate de beneficiarii privati în cadrul proiectelor finantate din instrumente
structurale, obiectivul "Convergentă", s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii,
Avand in vedere, proiectul POSDRU/125/5.1/S/126307, intitulat “Meseria – bratara de
aur” din cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
(POSDRU),Axa Prioritara 5, Promovarea Masurilor Active de Ocupare, Domeniul Major de
interventie 5.1, Dezvoltarea si Implementarea Masurilor Active de Ocupare, program ce face
parte din Fondul Social European (FSE).
s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii in urmatoarele conditii:
PARTILE CONTRACTANTE
S.C. PRECON S.R.L., cu sediul Sos. Giurgiului Nr.5, Comuna Jilava, Judetul Ilfov, Romania,
Telefon/Fax: 021.450.14.76, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/805/2002,
cod unic de înregistrare 382733, cont nr. ..................................................................., deschis la
...................................................................., reprezentată legal prin Dragoi Dorina Mariuta, in
calitate de administrator, in calitate de Beneficiar, pe de o parte
si
S.C. _________________________ S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in
________________________________________________, inmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul ________________, Cod de Identificare fiscal
RO_______________,
Cont
bancarCOD
IBAN
RO_______________________________________,
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Deschis la ____________________, reprezentata legal prin ______________________, in
calitate de _______________________, care se oblige in solidar cu S.C. ...........................
S.R.L., denumita in continuare in calitate de Prestator, pe de o parte
Art. 1. Obiectul contractului
(1) Prestatorul presteaza servicii de catering in cadrul cursurilor de formare profesionala in
cadrul proiectului „Meseria – bratara de aur”, ID 126307, proiect finantat prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, la destinatia (locatia) si in
intervalul orar comunicate de catre Beneficiar.
(2) Contractul se executa in urma transmiterii de catre achizitor catre prestator a notei de
comanda. Locul livrarii va fi indicat prin nota de comanda transmisa inainte de inceperea
cursurilor de formare, pentru localitatile din urmatoarele regiuni: Bucuresti-Ilfov, Sud Muntenia.
Nota de comanda a executarii contractului va fi transmisa de catre achizitor in termen de
maximum 30 de zile de la data semnarii contractului, in caz contrar, contractul fiind reziliat. Nota
de comanda va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: locatie, numar meniuri, durata
comanda.
(3) In conditiile in care grupa de curs este in formare (cu mai putin de 25 persoane inscrise),
beneficiarul are dreptul suspendarii unilaterale a contractului pentru maximum 30 de zile
calendaristice, cu o notificare prealabila cu 15 zile calendaristice inaintea de data inceperii
termenului suspendarii contractului. In acest caz, contractul poate fi prelungit cu durata
perioadei de suspendare, fiind necesar a fi incheiat un act aditional la contract. Pentru orice
suspendare a contractului se va incheia un act aditional cu acordul partilor, in caz contrar,
contractul se reziliaza, reducandu-se corespunzator valoarea contractului cu valoarea serviciilor
neprestate.
(4) In cazul in care se formeaza 2 sau mai multe grupe de cursanti simultan, se vor presta
servicii de catering pentru toate grupele, zilnic.
Art. 2. Durata contractului
Durata prezentului contract: pana la 30.10.2015.
Art. 3. Preţul contractului si modalităţi de plata
(1) Prin prezentul contract, Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului, in baza notei de
comanda transmise pentru grupa de curs specificata, conform facturii emise, suma de..............
lei fara TVA/cursant/pachet 2 mese (masa tip 1 + masa tip 2)/zi. Valoarea totala a contractului
pentru 57350 de pachet 2 mese/zi/cursant este de..................lei fara TVA.
(2) Plata se va efectua lunar, în baza facturii fiscale emise. Beneficiarul va efectua plata
serviciilor către Prestator în termen de 60 (saizeci) zile de la înregistrarea facturii la Beneficiar,
conform Caietului de sarcini si a Ofertei financiare. Factura se va emite in ultima zi a lunii, in
functie de numarul de meniuri (masa tip 1 + masa tip 2) asigurate in luna respectiva.
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(3) Pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului preţul meniului/cursant/zi nu va putea fi
majorat sau indexat.
(4) Pretul contractului exprimat sub forma pachet 2 mese/cursant/zi include:
- Masa de tip 1 + Masa de tip 2;
-Serviciile de livrare si orice alt serviciu necesar prestarii serviciilor de catering, fara niciun cost
suplimentar din partea achizitorului;
(5) Beneficiarul nu va plăti nimic în avans si nicio sumă în afara pretului meniului cursant/zi.
Art. 4. Obligaţiile părţilor
4.1. Obligaţiile Prestatorului
 Costurile serviciilor de catering includ serviciile de livrare si orice alt serviciu necesar
prestarii serviciilor de catering, fara niciun cost suplimentar din partea achizitorului;
 Prestatorul isi asuma si se obliga ca transportul produselor alimentare sa se realizeze in
conditii de igiena si temperatura optime;
 Prestatorul se obliga sa dispuna de bucatarie proprie;
 Subcontractarea serviciilor de catering este admisa doar cu acceptul expres al
achizitorului si doar prin semnarea unui act aditional la contractul de servicii semnat.
Achizitorul poate refuza subcontractarea serviciilor de catering de catre prestator;
 Livrarea meselor se va face in functie de programul cursurilor, ca urmare a notificarii
transmise de catre achizitor; Locul livrarii va fi indicat prin nota de comanda transmisa
inainte de inceperea cursurilor de formare, pentru localitatile din urmatoarele regiuni:
Bucuresti-Ilfov, Sud Muntenia; Nota de comanda va cuprinde cel putin urmatoarele
informatii: locatie, numar meniuri, durata comanda;
 Sa asigure adoptarea măsurilor tehnologice şi organizatorice care să conducă la
respectarea strictă a prevederilor Caietului de sarcini;
 Sa accepte plata in maximum 60 de zile de la facturare;
 Facturarea se va face lunar, in ultima zi a fiecarei luni, in functie de numarul de meniuri
(masa tip 1 + masa tip 2) asigurate in luna respectiva;
 Prestatorul isi asuma alcatuirea meselor cu preparate de post (vegetariene), la
solicitarea achizitorului, in functie de optiunile formulate de catre cursanti;
 Meniul zilnic va fi complet diferit in oricare 2 zile consecutive de prestare;
 Sa aiba avizul sanitar-veterinar valabil pe toata perioada de derulare a contractului.
 Prestatorul garanteaza asupra calitatii si conformitatii produselor livrate, asumandu-si
integral raspunderea din punct de vedere medical asupra utilizarii produselor livrate.
 Prestatorul este obligat sa pastreze probe din produselor livrate pentru minimum 72 de
ore de la livrare, achizitorul avand dreptul sa verifice existenta acestor probe in orice
moment, fara notificare prealabila.
 In cazul in care prestatorul va avea subcontractanti acceptati de catre achizitor, acesta
va impune in mod obligatoriu in contractele cu acestia, conditiile prevazute in actualul
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contract. In cazul nerespectarii acestor conditii, achizitorul isi rezerva dreptul de a refuza
subcontractarea unei parti din servicii.
4.2. Obligaţiile Beneficiarului
 sa avizeze in scris prestatorul asupra problemelor aparute;
 sa plateasca pretul serviciului in termen de maximum 60 de zile de la facturare, conform
contractului incheiat.
Art. 5. Răspunderea contractuală
(1) In cazul neachitării de către Beneficiar a facturilor si a celorlalte cheltuieli în termenul
prevăzut la art. 3 alin. (2), acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu
0,01% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere.
(2) În condiţiile nerespectării de către Prestator a obligaţiilor prevăzute la art. 4.1., Beneficiarul
va putea să plătească serviciile diminuate cu un procent de 1% din valoarea facturii pentru
fiecare zi calendaristică de neîndeplinire a obligaţiilor asumate prin contract.
(3) Intreaga raspundere pentru eventuale cazuri medicale determinare de livrarea unor produse
alterate, neconforme, etc cade in sarcina prestatorului.
Art. 6. Încetarea contractului
(1) Contractul de închiriere încetează de drept:
a) la expirarea duratei de închiriere;
b) prin acordul scris al ambelor părţi;
c) în caz de forţă majoră conform art. 9 alin. (3);
d) unilateral, la propunerea beneficiarului cu un preaviz de 15 zile calendaristice (in conditiile in
care nu se formeaza o noua grupa de 25 de cursanti in cadrul proiectului);
e) daca in termen de maximum 30 de zile de la data semnarii contractului, achizitorul nu
transmite „Nota de comanda”;
f) daca in urma suspendarii contractului pentru maximum 30 de zile conform Art. 1 alin (2), se
doreste prelungirea termenului de suspendare pentru care partile nu convin semnarea unui act
aditional.
(2) Contractul încetează prin reziliere, cu plata de daune-interese, la iniţiativa Beneficiarului
când:
a) Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract sau şi le
îndeplineşte în mod necorespunzător;
b) In cazul in care, urmare a verificarii existentei probelor din produsele livrate pentru minimum
72 de ore de la livrare, se constata ca acestea nu exista sau acestea sunt pastrate in conditii
neconforme cu legislatia in domeniul alimentatiei publice in vigoare, achizitorul poate rezilia
unilateral contractul de prestari servicii semnat.
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c) In cazul in care se produce imbolnavirea unor/unei persoane cauzata de furnizarea unor
produse alterate, infectate/infestate cu bacterii/virusi, imbolnavire confirmata printr-un certificat
medical emis de catre medic, achizitorul poate rezilia unilateral contractul de prestari servicii
semnat, prestatorul ramanand raspunzator pentru producerea imbolnavirii.
d) In cazul in care prestatorul nu poate livra produsele la locatia indicata de catre achizitor (locul
in care se desfasoara cursurile de formare).
e) In cazul in care prestatorul propune subcontractarea serviciilor de catering, iar achizitorul
refuza subcontractarea si nu se semneaza un act aditional la contractul de servicii.
f) Prestatorul se află în procedura de executare silită, faliment, reorganizare judiciară,dizolvare,
închidere operaţională, lichidare;
g) Prestatorul este afectat de transformări de ordin organizaţional, prin care sunt modificate
statutul juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu excepţia cazurilor în care astfel
de modificări sunt acceptate printr-un act adiţional la prezentul contract;
(3) Prestatorul nu are dreptul de a pretinde, în aceste situaţii, nicio altă sumă în afara celor
datorate de Beneficiar pentru serviciile deja prestate şi acceptate de Beneficiar ca fiind în
conformitate cu prevederile contractului.
(4) In situaţia de la art. 6, alin. 2, lit. a) Beneficiarul va fi îndreptăţit sa ceara de la Prestator
daune-interese, în cuantum de 0,01% din suma datorată, pentru fiecare zi rămasă de la data
rezilierii contractului până la data expirării contractului.
(5) Contractul încetează prin reziliere, cu plata de daune-interese, la iniţiativa Prestatorului când
Beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract sau şi le îndeplineşte
în mod necorespunzător.
(6) Beneficiarul nu are dreptul de a pretinde, în aceste situaţii, nicio altă sumă în afara celor
datorate de Prestator pentru serviciile deja prestate si acceptate de Prestator ca fiind in
conformitate cu prevederile contractului.
(7) In situaţia de mai sus, sumele datorate de către Beneficiar cu titlul de daune-interese nu vor
putea depăşi valoarea sumei datorate.
Art. 7. Cesiunea
Cesionarea contractului sau a unor părţi din acesta este interzisă.
Art. 8. Forţa majoră
(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a
obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
(2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile
lucrătoare de la data intervenţiei evenimentului, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi
data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să
ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.
(3) Dacă forţa majoră persistă pe o perioadă de peste 90 de zile, părţile pot solicita încetarea de
drept a contractului, fără nici o altă formalitate şi fără să poată pretinde daune-interese pentru
neîndeplinirea obligaţiei contractuale datorată forţei majore pe perioada afectată.
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Art. 9. Comunicări
10.1 - (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.
10.2 - Comunicările între părţi se pot face prin fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării.
10.3 - Comunicările referitoare la prezentul contract vor fi adresate la urmatoarele coordonate:
Pentru Prestator
Telefon/Fax:
E-mail:

Pentru Beneficiar
Telefon/Fax:
E-mail:

Art. 10. Legea aplicabilă
Prezentul contract de închiriere se supune legislaţiei româneşti.
Art. 11. Soluţionarea litigiilor
(1) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind valabilitatea contractului sau cele privind
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, în termen de
15 zile lucrătoare de la intervenirea acestora, inclusiv procedura medierii prevazuta de legislatia
in vigoare.
(2) Dacă după acest termen, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o
divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către
instanţele judecătoreşti competente material in a carei raza teritoriala isi are sediul Prestatorul.
Art. 12. Dispoziţii finale
(1) Părţile contractante au dreptul, pe perioada derulării contractului, de a conveni modificarea
clauzelor acestuia, prin act adiţional, fiind interzisa modificarea pretului contractului pe intreaga
perioada de valabilitate a prezentului contract.
(2) Părţile se angajează să păstreze confidenţialitatea asupra prevederilor prezentului contract,
în condiţiile legii.
(3) Prezentul contract constituie titlu executoriu in temeiul art. 1798 din Noul Cod Civil.
(4) În cazul în care vreo prevedere a prezentului contract este considerată invalidă sau ilegală,
sau nu poate fi executată în conformitate cu orice reglementare legală sau de ordine publică,
toate celelalte prevederi ale prezentului contract vor rămâne în deplină vigoare si efect. În
momentul stabilirii faptului că una din prevederi este invalidă, ilegală sau nu poate fi executată,
părțile vor negocia, cu bună credință, modificarea în cât mai mică măsură a prezentului
contract, astfel, încât respectiva prevedere să devină legală, valabilă si executorie si să reflecte
cât mai fidel posibil intenția inițială a Părților, într-un mod reciproc acceptabil.
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Prezentul contract s-a încheiat astăzi, .............................., în 2 (doua) exemplare originale, toate
cu egala valabilitate juridica.
Prestator,

Beneficiar,

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

S.C. PRECON S.R.L,
Reprezentant legal Dragoi Dorina Mariuta

Reprezentant (funcţia) ................................................

Manager proiect...........................................................
Jurist Ilie Ciocan
Responsabil Achizitii Andrei Gina-Daniela
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