


11. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după 

sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia 

dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile de justifică excluderea: 

a) Situația personală a ofertantului: 1) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din 

Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 2) 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 3) Declaraţie privind neîncadrarea în 

prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul 

Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi ar

e sediul social, din care să reiasă faptul că are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzăto

r. Informațiile cuprinse în acest document vor fi reale/actuale la data limită de depunere a ofertei.

 Se va prezenta în copie semnată și stampilată cu înscrisul “conform cu originalul”; 2)Certificatul

 de Înregistrare la   Registrul Comerțului;3) Autorizația sanitară veterinară pentru mijloace de tra

nsport al produselor de origine ani-mală; 4) Document de înregistrare sanitară veterinară și pentr

u siguranța alimentelor; 

c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Autorizari si/ sau certificari, valabile la termenul 

limita de depunere a ofertei, in copie cu inscrisul “conform cu originalul”, semnate si 

stampilate,2) Experiență în domeniu ( minim 7 contracte similare în valoare de minim 100000 

lei) 

12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile, de la termenul limită de depunere. 

13. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română. 

14. Criteriul de atribuire utilizat: : prețul cel mai scazut, îndeplinind cerințele obligatorii din 

caietul de sarcini, în special cu asigurarea gramajului/ porție.  

 15 Modalități de plată: Plata către prestator se efectuează în lei, prin ordin de plată, în contul de 

Trezorerie al acestuia, în termen de maximum de 30 de zile de la data înregistrării la Colegiul 

Tehnic “Dinicu Golescu” a facturii fiscale emise de către operatorul economic și a documentelor 

justificative. 

16. Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 29.10.2019 ora 16.00 ; Solicitările de 

clarificări vor fi transmise prin e-mail la adresa: colegiultehmatrul@yahoo.com.  

17. Termenul limită de depunere a ofertelor este 30.10.2019, ora 10.00 în plic închis, la adresa 

Colegiului Tehnic „Dinicu Golescu” din str. Calea Giulești, nr. 10, sector 1, tel: 021.637.04.84, 

fax: 021.637.04.84, CUI 4316678; Ofertele care vor fi depuse după acest termen nu vor fi luate 

în considerare; 
18. Modul de întocmire a ofertei: 

Oferta se va depune la sediul Colegiului Tehnic „Dinicu Golescu” din str. Calea Giulești, 

nr. 10, sector 1. Aceasta va cuprinde Documentele de calificare, Propunerea tehnică și Oferta 

financiară. Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară vor fi 

introduse în 3 plicuri distincte, care vor fi sigilate şi inscripţionate corespunzător, în funcţie de 

conţinut. Cele trei plicuri cu conținutul menționat anterior și inscripționate distinct, se vor 

introduce într-un plic exterior netransparent, care va fi închis corespunzător şi sigilat. Plicul 

exterior va fi marcat cu adresa autorităţii contractante: 

COLEGIUL TEHNIC „DINICU GOLESCU” - str. Calea Giulești, nr. 10, sector 1 

și cu inscripţia:  

OFERTA PENTRU ACHIZIŢIA DE „SERVICII DE CATERING” 



A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE: 30.10.2019, ORA 12.00. 

Propunerea tehnică: Ofertantul are obligaţia de a prezenta propunerea tehnică astfel încât 

să se asigure posibilitatea verificării conformităţii acesteia cu specificaţiile tehnice prevăzute în 

Caietul de sarcini; astfel propunerea tehnică va conţine un comentariu, articol cu articol, al 

specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa 

propunerii tehnice cu specificaţiile respective. Propunerea tehnică va cuprinde obligatoriu o 

descriere detaliată a serviciilor solicitate de autoritatea contractantă. 

 

Propunerea financiară:  

Ofertantul va completa corespunzător, Formularul de ofertă (Formularul 5 și anexa 

corespunzătoare lotului pentru care depune oferta). Propunerea financiară exprimată în 

Formularul de ofertă va fi valoarea totală a ofertei cuprinzând serviciile de catering. Preţul va fi 

exprimat în lei fără TVA şi nu va putea fi majorat pe întreaga perioadă de derulare a contractului. 

Oferta financiară se va depune pentru numărul maxim de zile solicitat.  

Anexa: Caietul de sarcini (Anexa nr. 1), Modele formulare (Anexa nr. 2) si Model contract (Anexa 

nr. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

 

CAIET DE SARCINI 

CPV 55524000-9 

 

În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor specifice, COLEGIUL TEHNIC 

„DINICU GOLESCU” intenţionează să achiziţioneze servicii de achiziții publice având ca 

obiect prestarea serviciilor de catering, pregătirea, prepararea și livrarea hranei la sediul unității, 

în str. Calea Giulești, nr.10, sector 1, pentru un număr de 100 elevi ai unității de învățământ, 

pentru masa de prânz, în cadrul programului aprobat de Primăria Sectorului 1, prin HCL 

nr. 197/09.07.2019,  MASĂ CALDĂ GRATUITĂ.  

Organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție se efectuează conform prevederilor 

legale în vigoare : Art. 7, alin.2 si alin.3 din Leg. 98 / 2016 privind achizițiile publice și art. 101 

alin. 2 din HG 395 / 2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică / acordului cadru din Leg. 98 / 2016 privind achizițiile 

publice; 

 

CONSIDERATII GENERALE: 

I. DESCRIEREA SERVICIULUI DE CATERING 

Prestatorul se obliga sa presteze servicii de catering pentru asigurarea și transportul hranei, 

în cantitățile și conținutul caloric stabilit pentru normele de hrană prevazute in legislatia in 

vigoare, Ordinul 1563/2008 și  Ordinul 1955/1995  - normele de igienă privind unitățile 

pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările ulterioare și cu 

respectarea nivelului alocatiei de hrană de 15 lei cu TVA inclus/masa de prânz/elev, pentru un 

număr de 100 elevi, cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani, pentru un număr de 36 de zile 

lucrătoare din anul școlar 2019-2020, aferente anului bugetar 2019, în perioada 01.11.2019-

20.12.2019. 

Prestatorul va asigura îndeplinirea următoarelor cerințe ale beneficiarului, pentru un număr 

de 100 de elevi, astfel: 

Masa de prânz compusă din: 

- Ciorbă aprox 300-350g, cu carne aproximativ 40 g; 

- Felul II  compus din mâncare scăzută sau fripturi cu carne aprox 150 g, garnitura 200-300g, 

salată 50-100g; 

- pâine 50-100g; 

- desert 100-150 g. 

Prânzul va fi diversificat, fiind livrat zilnic între intervalul orar 13:00 – 13:30 și se va servi 

între orele 13.30 – 14.30. Programul va putea fi modificat și adaptat în mod corespunzător în 

funcție de necesități și la cerința motivată a beneficiarului. 

Autoritatea contractanta solicită ca mancarea gatită să se păstreze caldă, în recipiente 

profesionale, până la servirea efectivă.  

Se vor prezenta în cadrul ofertei un număr de 3 (trei) meniuri, pe care prestatorul le poate 

livra. 



Meniul va fi aprobat obligatoriu de către beneficiar. Fiecare operator economic va 

menționa obligatoriu în oferta sa gramajul pentru fiecare produs, respectiv gramajul total 

pentru fiecare meniu/persoană. 

Prestatorul stabilește săptămânal un meniu, de comun acord cu beneficiarul, de 

regulă în ziua de vineri pentru săptămâna viitoare. 

Mentionam ca toate gramajele sunt produse finite. 

Prestatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru calitatea hranei furnizate. 

Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în 

propunerea tehnică, anexă la contract, precum și în legislația în vigoare. 

Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare: timp de 

36 de zile (serviciile se vor presta zilnic, în zilele lucrătoare din anul școlar 2019-2020, o singură 

data pe zi, în intervalul orar: 13:30 – 14:00). 

Prestatorul se obligă să asigure condiţiile igienico-sanitare prevăzute de actele normative în 

vigoare pentru depozitarea şi păstrarea produselor agroalimentare, respectiv pentru prepararea și 

servirea hranei. 

Prestatorul se obligă să execute serviciile cu personal calificat. Personalul prestatorului 

care lucrează la prepararea hranei trebuie să aibă analizele medicale la zi şi să respecte regulile 

igienico-sanitare prevăzute de legislaţia în vigoare. Personalul bucătăriilor sau oficiilor va fi 

supus controlului medical la angajare și controalelor medicale periodice. Fiecare persoană care 

lucreaza în zona de manipulare a alimentelor va mentine curățenia personală la un nivel înalt și 

va purta echipament de protecție adecvat și curat. 

Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta serviciul de preparare şi servire a hranei în 

deplină concordanţa cu HG 421/2008 (Hotărârea nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim 

al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență 

socială) şi Ordinul 914/2006 al Ministerului Sănătăţii şi Familiei (ORDIN nr. 914 din 26 iulie 

2006 (*actualizat*) pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie sa le 

indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare (actualizat 

pana la data de 22 septembrie 2006*) și alte prevederi legale în vigoare, privind aprobarea 

normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplineasc o instituţie în vederea obţinerii 

autorizaţiei sanitare de funcţionare. 

Prestatorul va prezenta, odata cu oferta, toate avizele și autorizațiile de funcționare de la 

toate instituțiile implicate în avizarea funcționării unităților de catering, conform legii, și le va 

menține în vigoare de la data întocmirii contractului de servicii, pe toată durata contractului. 

Prestatorul trebuie sa rezolve imediat sesizarile si reclamatiile privind calitatea hranei. 

Prestatorul işi asumă întreaga responsabilitate privind calitatea hranei livrate, 

respectiv prepararea și transportul acesteia. 

Prestatorul îşi asumă obligaţia de a transporta hrana rezultata in urma prepararii numai cu 

mijloace de transport autorizate sanitar - veterinar pentru transport alimente, autorizatia insotind 

permanent mijlocul de transport, dotate corespunzator, folosite numai in scopul pentru care au 

fost autorizate, insotite de personal calificat, echipat corespunzator si avizat medical. 

Produsele vor fi primite de către administratorul unitatii de învățământ. Prestatorul va 

asigura distribuirea hranei la locul de livrare cu personal propriu avizat medical 

Beneficiarul are dreptul de a solicita si de a intra în posesia actelor de proveniență a 

ingredientelor care au stat la baza preparării hranei. 

Beneficiarul are dreptul de a modifica numărul de elevi beneficiari ai mesei de prânz.  

 



II.CONSIDERAȚII PRIVIND REALIZAREA PROPUNERII TEHNICE: 

- prestatorul va trebui sa respecte piramida alimentară pentru beneficiari in functie de 

necesarul caloric, grupe de alimente si grupe de varsta, pentru asigurarea cresterii și a unei stari 

de sanatate si imunitate corespunzatoare a beneficiarilor. 

- prestatorul va trebui sa asigure conditiile igienco-sanitare prevazute in actele normative in 

vigoare pentru depozitarea si pastrarea produselor agro – alimentare si pentru prepararea, 

transportul livrarea și servirea hranei; 

- prestatorul va trebui sa permita exercitarea controlului efectuat de catre reprezentantii 

beneficiarului in ceea ce priveste modul de depozitare a alimentelor si de preparare a hranei, ori 

de cate ori achizitorul considera necesar; 

- transportul hranei se va face de catre prestator numai cu mijloace de transport autorizate 

sanitar-veterinar pentru transport alimente, autorizatia insotind permanent mijlocul de transport, 

dotate corespunzator, folosite numai in scopul pentru care au fost autorizate, insotite de personal 

calificat, echipat corespunzator si avizat medical; 

- prestatorul are obligatia prelevarii de probe, pe cheltuiala sa, atat la sediul prestatorului, 

cat si la sediul unitatii beneficiare, din fiecare fel de mancare, conform legislatiei in vigoare. 

Probele se vor pastra 48 ore de la data prelevarii in recipiente corespunzatoare, sigilate si 

etichetate corespunzator in spatiul frigorific special destinat si adecvat acestui scop, dotat cu 

termometru si grafic de temperatura, actualizat de persoana responsabila desemnata (în cazul 

Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu” persoana desemnată este administratorul de patrimoniu); 

- se interzice darea in consum a alimentelor in situatia nerecoltarii probelor alimentare din 

fiecare fel de mancare; 

- in situatia nerespectarii de catre personalul propriu a masurilor referitoare la prevenirea si 

combaterea bolilor transmisibile, cat si a normelor sanitar – veterinare, prestatorul va suporta, 

dupa caz, sanctiuni administrative, contraventionale sau penale. 

  

Cerinţe specifice privind igiena personală 

• Fiecare persoană care lucrează în zona de manipulare a alimentelor va menţine igiena 

personală şi va purta echipament de protecţie şi de lucru adecvat şi curat. 

• Personalul care lucrează la prepararea hranei trebuie să aibă analizele medicale la zi şi să 

respecte regulile igienico-sanitare prevăzute de legislaţia în vigoare. Controlul medical periodic 

al personalului care participă în mod direct la primirea, depozitarea, prelucrarea alimentelor, 

distribuirea şi servirea hranei preparate, se va efectua în conformitate cu Normele de Protecţia 

Muncii pentru Unităţile de Alimentaţie Publică şi conform indicaţiilor medicului de medicina 

muncii, putând fi verificat de autoritatea contractantă, ori de câte ori este cazul. 

 

Cerinţe specifice privind alimentele 

 • Prestatorul își asumă ca toate alimentele din care se prepară masa de prânz care sunt 

depozitate, împachetate, manipulate, afişate şi transportate, vor fi protejate împotriva oricăror 

contaminări probabile ce va face alimentele improprii consumului uman, periclitării sănătăţii sau 

contaminării în aşa mod încât nu se vor putea consuma în acea stare. În particular, alimentele 

trebuie amplasate şi/sau protejate astfel încât să se minimalizeze riscul contaminării. Se vor 

introduce măsuri adecvate astfel încât eventualele epidemii să poată fi controlate. 

• Prestatorul își asumă ca produsele intermediare şi produsele finite, posibile de a fi mediu 

de dezvoltare a micro-organismelor patogene sau de a forma toxine, trebuie menţinute la 

temperaturi care să nu prezinte risc pentru sănătate. Potrivit cu siguranţa alimentelor, se vor 



permite perioade limitate, în afara temperaturii potrivite, atunci când este necesar ca alimentele 

să se adapteze modalităţilor de preparare, transport, depozitare, prezentare şi servire. 

 

 III. CONDIŢII FINANCIARE 

- pentru a-i fi admisă oferta, prestatorul trebuie să îşi însuşească punctual, toate cerinţele 

minimale şi obligatorii solicitate de către beneficiar prin Caietul de sarcini. 

 

IV.  – CRITERII OBLIGATORII DE ÎNDEPLINIT PENTRU OFERTANŢI 

PENTRU A DOVEDI EXPERIENŢA SIMILARĂ 

1. Ofertanții trebuie să fie înscriși în Sistemul Electronic al Achizițiilor 

Publice (SICAP)  

2. Să aibă cel puţin 7 contracte pe acelaşi cod CPV  în ultimul an în valoare de 

minimum 100.000 de lei fiecare. 

3. Să deţină personal angajat de specialitate, respectiv minimum patru 

bucătari atestaţi, cu experienţă de minimum şase ani. 

4. Ofertanţii trebuie să poată asigura toate produsele de panificaţie, patiserie, 

şi cofetărie din producţie proprie. 

 

 

V. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut, stabilirea ofertei câștigatoare 

urmând a se realiza doar prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor 

admisibile, cu îndeplinirea strictă a specificațiilor și caracteristicilor solicitate în 

caietul de sarcini.  
 

        

 

 

 

Ștefan Marian –administrator patrimoniu 
 

 

 



 

Anexa nr. 2 

 

MODELE FORMULARE 

 

 

Formularul nr. 1 

 

Operatorul economic 

___________________ 

(denumire / sediu ) 

 

Inregistrat la sediul autoritatii contractante                 

nr._________data___________ora_____ 

  

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

 

Catre ________________________________ 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

 

Ca urmare a invitatiei de participare nr. ______ din ______________, pentru atribuirea 

contractului de prestare de servici _____________________________________________________, 

noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) va  

transmitem alaturat: 

a) Oferta; 

b) Documentele care insotesc oferta. 

 

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

 

 

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

 

 

Ofertant, 

 

 

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

(nume si prenume, semnatura autorizata si stampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formularul nr. 2 

Operator economic 

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

(denumirea) 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 

 

Subsemnatul, ................................................. reprezentant imputernicit al ............................................. 

(denumirea operatorului economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ tert sustinator al 

candidatului/ ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din achizitia 

publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, declar ca nu ma aflu in situatia 

prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv nu am fost 

condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre 

următoarele infracţiuni: 

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 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. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de 

stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, 

atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei 

consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 



 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant   

Numele ofertantului   ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

Telefon / Fax ....................... 

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



Formularul nr. 3 

Operator economic 

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

(denumirea) 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 

 

Subsemnatul, ............................................... reprezentant împuternicit al 

.................................................. (denumirea operatorului economic), în calitate de 

candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la achizitia prin 

cumparare directa pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... 

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............................, la data de ................ 

(zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), 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. 165 din Legea 98/2016  

    

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de 

stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, 

atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei 

consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant   

Numele ofertantului   ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

Telefon / Fax ....................... 

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



Formularul nr. 4 

Operator economic 

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

(denumirea) 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 

 

Subsemnatul, ......................................... reprezentant împuternicit al ..................................................... 

(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, la achizitia prin cumparare directa pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), 

codul CPV ...................., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de 

................................................................ (denumirea autorităţii contractante), 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 situaţiile prevăzute de dispozițiile art. 167 din Legea 

98/2016, respectiv: 

a) nu au fost încălcate obligaţiile stabilite potrivit art. 51 

b) societatea nu se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activităţii;  

c) nu a fost comisă o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea 

d) nu au fost încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză 

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire  

g) societatea nu şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui 

contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune 

încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de 

daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;  

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante și nici să 

obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de 

atribuire  

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de 

stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, 

atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei 

consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant   

Numele ofertantului   ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

Telefon / Fax ....................... 

http://lege5.ro/App/Document/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=96798275&d=2016-06-21#p-96798275


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

Formularul nr. 5 

Operator economic 

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

(denumirea) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ (propunere financiara) 

pentru atribuirea contractului de prestare de servicii 

 

 

1. Examinand invitatia de participare si anexele sale, subsemnatii............................., reprezentanti ai 

ofertantului ________________________________________________________________________ 

(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in 

documentatia mai sus mentionata, să prestam ............................................. (denumirea serviciilor), 

pentru suma de ......................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) lei, 

plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ................................. (suma în 

litere şi în cifre, precum si moneda ofertei) lei. 

  

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile din 

anexa, in graficul de timp solicitat de autoritatea contractanta.  

 

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 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: 

|x| nu depunem oferta alternativa.  |_| depunem oferta alternativa. 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant   

Numele ofertantului   ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

Telefon / Fax ....................... 

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