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Nr 4184/12.07.2021 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 

 

Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” cu sediul în Bucureşti, str. Calea Giulești, nr. 10, sector 1, tel: 

021.637.04.84, fax: 021.637.04.84, CUI 4316678, în calitate de autoritate contractantă, vă adresează 

invitaţia de a participa, prin transmiterea unei oferte, în vederea achiziţionării serviciilor de masă și/ sau 

cazare pentru participarea la meciurile din campionat, turnee și în stagii de pregătire sportivă, conform 

cerințelor minimale și obligatorii solicitate prin Caietului de sarcini anexat. 

1. Coduri de clasificare CPV: 55300000-3 (Servicii de restaurant şi de servire a mâncării), 55100000-1 

(Servicii hoteliere); 

2. Modalitatea de achiziţie publică, este în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1), lit. c) din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice (servicii cuprinse în Anexa nr. 2);  

3. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona: “Servicii de masă și/ sau cazare pentru sportivi”; 

4. Locul prestării serviciilor: locațiile indicate de autoritatea contractantă în Caietul de sarcini; 

5. Cantitatea serviciilor ce trebuie prestate: conform cerințelor Caietului de sarcini; 

6. Termenul de prestare a serviciilor: conform cerințelor Caietului de sarcini; 

7. Valoarea estimată: 185 325 lei cu TVA 

8. Sursa de finanţare: Bugetul local; 

9. Ofertele alternative sunt interzise; 

10. Preţul ofertei este ferm, exprimat în moneda naţională (lei); 

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 are sediul 

social, din care să reiasă faptul că are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător. 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) copii de pe CUI, licență de turism, asigurare în 

caz de insolvență, certificat constatator, certificate fiscale ANAF, certificat fiscal Taxe și impozite locale. 

c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Autorizări și/ sau certificări (după caz, pentru fiecare 

serviciu prestat), valabile la termenul limită de depunere a ofertei, în copie cu înscrisul “conform cu 

originalul”, semnate și stampilate; 2)Dovezi ale experienței similare; 

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 minimale și obligatorii din 

caietul de sarcini. 

15. Modalități de plată: Plata către prestator se efectuează în lei, prin ordin de plată, în contul 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: 19.07.2021, ora 12.00; Solicitările de 

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

17. Termenul limită de depunere a ofertelor este 8.07.2021, ora 12.00, 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;  
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16. 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 ACHIZITIA DE „SERVICII DE CAZARE ȘI/ SAU MASĂ PENTRU 

SPORTIVI” 

A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE: 20.07.2021, ORA 10.00 

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 cazare. Preţul va fi exprimat în lei şi nu va putea 

fi majorat pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Oferta financiară se va depune pentru numărul 

maxim de zile solicitat. Pentru serviciile de masă se vor prezenta meniurile solicitate, precum și o declarație 

pe proprie răspundere în care se va menționa că se va ține cont, la elaborarea și pregătirea meniului în 

baremul solicitat, de meniul fix stabilit de antrenorul coordonator al echipei, ulterior semnării contractului. 

 

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

http://www.colegiuldinicugolescu.ro/




                    COLEGIUL TEHNIC ,,DINICU GOLESCU” 

                  Calea Giuleşti, Nr. 10, Sector 1, Bucureşti  
                 Tel./Fax:  021.637.04.84 

                 E-mail: colegiultehmatrul@yahoo.com, golescu@ctmr.ro 
        www.colegiuldinicugolescu.ro 

 

Cluj 25 1 noapte 2 zile x 3 mese 

Galati  25 1 noapte 2 zile x 3 mese 

Tecuci  25 1 noapte 2 zile x 3 mese 

Timisoara  25 1 noapte 2 zile x 3 mese 

Arad  25 1 noapte 2 zile x 3 mese 

 

Locație: Se vor presta servicii de cazare și masă în locațiile alese de antrenori, în localitățile în care se 

derulează competițiile și turneele, conform programului competițional.  

Servicii: Cazare și masă 

1. Cazare: 

-  maxim 85 lei cazarea/zi/pers. Cu  TVA,  în camere de două locuri, confort de maximum 3 stele 

-  camere în regim single pentru profesori/antrenori; 

- acces la sala de sedință conform caietului de sarcini. 

2. Masa 

- 70 lei cu  TVA  / zi/pers  

- Vor fi asigurate, pentru una zi de deplasare masă (mic dejun, dejun și cină) se va servi sub forma de meniu 

fix stabilit de profesorul coordonator al echipei, profesorii însoțitori își vor putea alege meniul,  ulterior 

semnarii contractului; 

- Se vor prezenta minim 5 variante de meniu, conform caietului de sarcini 

Sportivii se vor deplasa în grupuri de cate 15-25 sportivi însoțiți de 2 antrenori. 

 

Condiții minime obligatorii: 

- cazarea se va face în camere duble (cu 2 paturi), iar sala de mese trebuie sa aibă minim 25 de locuri, cu 

respecatarea condițiilor minimale prevazute in HG nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la 

accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice, cu modificarile și completările 

ulterioare, HG nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turstice și reglemenarea legală pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice. Unitățile de cazare și 

servire a mesei trebuie să dețină Certificat de Clasificare eliberat de Ministerul de resort. Confort de maximum 

3 stele; 

- asigurarea apei calde/reci nonstop; 

- asigurarea incalzirii corespunzatoare a spatiilor de cazare si de servire a mesei; 

- fiecare camera va avea grup sanitar propriu si dus; 

- instalatiile sanitare si electrice in foarte buna stare de functionare; 

- mobilierul din spatiile de cazare si de servire a mesei nu va fi deteriorat, sau impropriu cazarii sau servicii 

mesei;  

- dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare; 

- asigurarea zilnic a curateniei în camere; 

- schimbarea prosoapelor zilnic;  

- spatiile de cazare vor avea in dotare televizor si minifrigider; 

- spatiile de cazare si de servire a mesei vor fi in buna stare, respectiv: camerele vor fi aerisite, cu pereti fara 

urme de mucegai, igrasie, umezeala, etc.; 

- spatiile de cazare vor indeplini absolut toate conditiile aferente clasificatiei turistice mentionate in 

certificatul de clasificare a spatiilor de cazare si fisa de incadrare nominala a spatiilor de cazare pe categorii; 

- dotare cu aer conditionat a spatiilor de servire a mesei; 

- respectarea orelor de masa solicitate de coordonatorul grupului; 

- asigurarea unui teren de antrenament cu dimensiuni apropiate de cele oficiale. 

Alte cerinte minimale si obligatorii asigurate de catre operatorul economic incluse in propunerea 

financiara prezentata: 

1)Antrenorii coordonatori ai echipei, au dreptul de indica locațiile de servire a meselor și de cazare 
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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) 
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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 » 
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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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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 ....................... 
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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) ....................... 

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

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

 

 

 

 

 

http://www.colegiuldinicugolescu.ro/
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Anexa 1 la Formularul nr. 5 

 

 

 

Centralizator de prețuri pentru  

“Servicii de masa si/ sau cazare pentru sportivi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatii 

Se vor completa absolut toate rubricile din tabelul de mai sus cu valorile cu care vor fi prestate 

serviciile pentru ca oferta financiară să fie acceptată. 

 

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

Operator economic, 

______________ 

(stampila si semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Serviciul 
U.M 

Cantitate Preț unitar  

(lei fără TVA) 

Preț total lei fără 

TVA 

sportivi zile (col 3 x col 4 x col 5) 

0 1 2 3 4 5 6=3x4x5 

LOTUL I     

1 Cazare buc. 69 10    

2 Masa buc. 69 10    

LOTUL II     

3 Cazare buc. 25 13   

4 Masa buc. 25 29   

 

 

Total lei fără TVA:  

Total lei TVA:  

Total lei cu TVA:  

http://www.colegiuldinicugolescu.ro/

