
COLEGIUL TEHNIC "DINICU GOLESCU"  

Nr. 7563/22.10.2018 

 

 

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 masa si/ sau 

cazare, 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 in Anexa nr. 2);  

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

4. Locul prestarii serviciilor: locatiile indicate de autoritatea contractanta in 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 estimata: 5573,75 lei fara 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. Informatiile 

cuprinse in acest document vor fi reale/ actuale la data limita de depunere a ofertei. Se va prezenta in 

copie semnata si stampilata cu inscrisul “conform cu originalul”;  

c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Autorizari si/ sau certificari (dupa caz, pentru fiecare 

serviciu prestat), valabile la termenul limita de depunere a ofertei, in copie cu inscrisul “conform cu 

originalul”, semnate si stampilate; 

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

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

14. Criteriul de atribuire utilizat: pretul cel mai scazut, indeplinind cerintele minimale si 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: 25.10.2018, ora 13:00; Solicitările de 

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

17. Termenul limită de depunere a ofertelor este 26.10.2018, ora 11.00, 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;  

16. Modul de întocmire a ofertei:  

http://harta.biz/bucuresti/sector-1/scoli/colegiul-tehnic-feroviar-mihai-i/
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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 

continutul mentionat anterior si inscriptionate 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 

si cu inscripţia:  

OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE „SERVICII DE CAZARE ȘI/ SAU MASA PENTRU 

SPORTIVI” 

A NU SE DESCHIDE PANA LA DATA DE: 26.10.2018, ORA 11.00 

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 oferta (Formularul 5 

si anexa corespunzatoare lotului pentru care depune oferta). Propunerea financiara exprimată în 

Formularul de oferta va fi valoarea totală a ofertei cuprinzând serviciile de cazare. Preţul va fi exprimat 

în lei fara TVA şi nu va putea fi majorat pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Oferta financiara 

se va depune pentru numarul maxim de zile solicitat. Pentru serviciile de masa se vor prezenta meniurile 

solicitate, precum si o declaratie pe proprie raspundere in care se va mentiona ca se va tine cont, la 

elaborarea si pregatirea meniului in baremul solicitat, de meniul fix stabilit de antrenorul coordonator al 

echipei, ulterior semnarii contractului. 

 

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

nr. 3). 
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COLEGIUL TEHNIC "DINICU GOLESCU"  
 

Nr. 7564/22.10.2018 

Anexa nr. 1 

 

CAIET DE SARCINI 

 pentru achizitia serviciilor de cazare și masa 

 

1. Caietul de sarcini: Constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta tehnică şi 

oferta financiară. Cerinţele impuse prin caracteristicile tehnico-funcţionale vor fi considerate ca fiind 

minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, se va 

lua în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ 

superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice 

inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă.  

 

2. Obiectul contractului: achiziționarea de către autoritatea contractantă de “Servicii de masa si/ sau 

cazare pentru sportivi”, coduri de clasificare CPV: 55300000-3 (Servicii de restaurant şi de servire a 

mâncării), 55100000-1 (Servicii hoteliere), pentru pregatirea sportivilor.  

 

3. Specificatii tehnice loturi: 

Denumire actiune si perioada: deplasări sportivi la meciuri și turnee organizate de FRR an 

competitional 2018-2019, în perioada: 28 octombrie 2018 la Constanța și 17-18 noiembrie 2018 la 

Suceava. 

Valoare estimata: 5573,75 lei fara TVA 

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

derulează competițiile și turneele.  

Servicii: Cazare si masa 

Nr. locuri cazare si/sau masa: 

1. Cazare: 

25 pers. x 59,15 lei cazarea 1 zi în camere duble = 1478,75  lei pentru Suceava 

-  camere duble; 

-  camere in regim single pentru profesori/antrenori; 

- acces la sala de sedință conform caietului de sarcini. 

2. Masa 

25 pers. x 59,15 lei fără TVA/zi x 1 zi = 1478,75 lei pentru Constanța  

25 pers. x 59,15 lei fără TVA/zi x 1 zi = 1478,75  lei pentru Suceava 

25 pers. x 22,75 lei fără TVA/zi x 2 mese (un prânz în 17.11.2018 pe ruta București-Suceava și cină pe 

18.11.2018, pe ruta Suceava-București) = 1137,5 lei fără TVA 

- Vor fi asigurate, pentru una zi de deplasare masa (mic dejun, dejun si cina) 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 in grupuri de cate 15-25 sportivi insotiti de 2 antrenori. 

Conditii minime obligatorii: 

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

cu respectarea conditiilor minimale prevazute in HG nr. 237/ 2001 pentru aprobarea Normelor cu 

privire la accesul, evidenta si protectia turistilor in structuri de primire turistice, cu modificarile si 

completarile ulterioare, HG nr. 709/ 2009 privind clasificarea structurilor de primire turstice si 

reglemenarea legala pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structirlor de 

primire turistice. Unitatile de cazare si servire a mesei trebuie sa detina Certificat de Clasificare 

eliberat de Ministerul de resort. Confort de 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 sanirtare si electrice in foarte buna stare de functionare; 
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- mobilierul din spatiile de cazare si de servire a mesei nu va fi deteriorat, sau impropriu cazarii sau 

servicii mesei;  

- dezinfectarea zilnica a grupurilor sanitare; 

- asigurarea zilnic a curateniei in 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; 

 

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 

5) Se va respecta meniul pentru sportivi, cantitativ si caloric, asigurande-se un minim de 5000 

kcal/zi/sportiv si se vor prezenta 5 variante de meniu din care antrenorul va alege. 

6) Masa zilnica va fi formata din mic dejun, pranz si cina și/sau gustări, după caz, lucru ce va fi 

specificat în timp util de către antrenorul coordonator al echipei. Se vor asigura  intre mese apa plata si 

ceai. 

7) Hotelul in care vor locui sportivii va fi clasificat la 2 sau 3 stele conform HG 1447/2007 cu 

modificarile ulterioare si fiecare camera va avea grup sanitar propriu. 

8) Valoarea maxima a mesei nu trebuie sa depaseasca 59,15 lei fără TVA/zi/persoana 

9) Prestatorul va suporta penalitati in cazul prestatiei necorespunzatoare a serviciilor iar 

beneficiarul are dreptul sa contracteze alte servicii la nivelul minim stabilit  in caietul de sarcini, 

diferenta de pret fiind suportata de catre prestatorul castigator al licitatiei. 

10) Scadenta platii va fi la maxim 90 de zile dar nu mai tarziu de 31.12.2018. 

11) Hotelurile trebuie sa aibă capacitate minim 30 locuri,  sistem de ventilatie sau aer conditionat, 

acces facil la grup sanitar,  posibilitate de reducere a luminii naturale. 

12) Hotelurile au obligatia sa nu organizeze evenimente (nunti, botezuri, zile onomastice etc.) pe 

timpul cazării sportivilor. 

14) Firmele participante trebuie sa prezinte copii de pe CUI, licenta de turism, asigurare in caz de 

insolventa, certificat constatator, certificate fiscale ANAF, certificat fiscal Taxe si impozite locale. 

15) Firmele participante trebuie sa faca dovada experientei similare. 

 

4. Recepţia serviciilor: 

Se va face de catre beneficiar prin contrasemnarea facturilor fiscale ce reprezinta prestarea in bune 

conditii a serviciilor de care a beneficiat, respectiv a documentelor solicitate de autoritatea contractanta 

pentru efectuarea platilor. 

 

5. Alte cerințe: 

1) Prestatorul de servicii va fi responsabil de realizarea la timp a contractului în condițiile unor 

standarde de calitate ridicate pentru serviciile prestate. 

2) Prestatorul va informa de urgență autoritatea contractantă despre orice eveniment sau circumstanțe 

ce pot împiedica îndeplinirea la timp și cu eficiență a obiectului achiziției. 

3) Contractul va intra în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți. 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

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


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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 la Formularul nr. 5 

 

 

 

Centralizator de prețuri pentru  

“Servicii de masa si/ sau cazare pentru sportivi” 

 

 

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 

1 Cazare buc.      

2 Masa buc.      

 

 

Total lei fără 

TVA: 

 

Total lei TVA:  

Total lei cu 

TVA: 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 6 

 

 

MODEL CONTRACT DE PRESTARE SERVICII 

 

CONTRACT  DE SERVICII 

Nr. .......... din ............................. 

 

1.  Părţile 

În temeiul Legii nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

s-a încheiat prezentul contract de prestări de servicii, între 

 

COLEGIUL TEHNIC  „DINICU GOLESCU”, cu sediul în Bucureşti, str. .............. nr. 10, sector 

1, cod postal ........, tel: ................, fax: .................., cod fiscal ..............., cont: 

....................................................., deschis la ......................................., reprezentantă prin Dl. 

.........................., avand functia de Director - achizitor, pe de o parte, 

 

şi  

S.C. ................................... S.R.L./S.A.,  cu sediul in Loc. ................................ Str. ........................ 

Nr. ..................., judetul .................................., telefon/fax ........................., număr de înmatriculare  

J/.....................,  CUI RO................., cont .......................................... deschis la...........................,  

reprezentata prin Dl./D-na ............................., în calitate de ...............................  - prestator, pe de altă 

parte. 

 

2. Definiţii  

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  

b. achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor 

prestate conform contractului; 

f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 

revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un 

eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 

costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înteleg să îi definească pentru contract) 

 

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică in mod diferit. 

 

 

 

4. Obiectul principal al contractului   



4.1 Prestatorul se obligă să execute prestarea serviciilor de cazare şi de servire a mesei,  în 

perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate la prezentul contract – 

propunerea tehnică depusă în cadrul procedurii de selecţie internă de oferte. 

4.2 Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate.  

 

5. Preţul contractului 

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor este de 

................. lei, din care .................  lei reprezentand TVA. 

5.2. Pretul contractului cuprinde suma valorilor serviciilor de cazare in valoare de .................. lei 

( TVA inclus de 9%) şi a serviciilor de masa in valoare de ................. lei ( TVA inclus 9%). 

 

6. Condiţii de plată 

6.1 Achizitorul va plăti preţul către prestator în perioada 24 – 31 ale lunii următoare prestării 

serviciilor, în baza facturilor fiscale emise de prestator (facturi fiscale pentru fiecare dintre serviciile 

contractate) şi a procesului – verbal de recepţie a serviciilor. Plata se va face în contul numai în funcţie 

de numărul efectiv de participanţi precum şi de zilele aferente de servire a mesei si/ sau cazare. 

 

7. Durata contractului 

7.1  Executarea prezentului contract începe la data de .............. 

72. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  ............. 

 

8. Documentele contractului 

8.1 Documentele contractului sunt: 

- Propunerea tehnică; 

- Propunerea financiară. 

 

9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 

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

propunerea tehnică, anexă la contract. 

9.2 Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 

folosite pentru sau în legatură cu serviciile prestate, şi 

ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care 

o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 

10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 

10.1 Achizitorul are dreptul să verifice periodic fără o înştiinţare prealabilă, prin reprezentanţii săi 

desemnaţi, modul de prestare a serviciilor de către prestator. 

10.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit, stipulat la art. 5 al prezentului contract. 

10.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 20 zile de la expirarea perioadei prevăzute 

convenite, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce Achizitorul onorează factura, 

Prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 

 

11.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă 

echivalentă cu 0,01%/zi din pretul contractului, pentru fiecare zi de intarziere. 

11.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 20 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01%/zi 

din pretul contractului, pentru fiecare zi de intarziere. 



11.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata 

de daune-interese. 

11.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia in mod unilateral contractul, fara punere in 

intarziere, in cazul in care prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate in contract. 

11.5 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 

anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentruprestator.  În acest 

caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

12. Autoritatea contractanta va achizitiona integral serviciile, in limita fondurilor disponibile 

alocate pentru aceste categorii de servicii; orice modificare va fi consemnata printr-un act aditional. 

 

13. Alte resposabilităţi ale prestatorului 

13.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 

şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă 

cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract 

sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   

13.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în toată perioada derulării 

contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 

utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  

 

14. Verificări  

14.1. Beneficiarul are dreptul să verifice modul de prestare a serviciilor de către prestator; 

verificările vor fi făcute de către reprezentanţi ai Colegiului Tehnic”Dinicu Golescu”, fără a înştiinţa în 

prealabil prestatorul, pentru a stabili conformitatea serviciilor prestate cu prevederile din propunerea 

tehnică; în cazul în care se constată nereguli, reprezentanţii Achizitorului vor întocmi un raport de control 

unde vor menţiona aspectele constatate.   

 

15. Ajustarea preţului contractului 

15.1 Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele prevăzute de art. 

5 a contractului. 

 

16. Amendamente  

16.1 Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

oricărei clauze contractului, prin act adiţional, semnat de catre ambele parti. 

 

17. Cesiunea  

17.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 

contract.. 

17.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind obligaţiile asumate prin 

contract.  

 

18. Forţa majoră 

18.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

18.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

18.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 



18.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

18.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 1 luna, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără 

ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

19. Soluţionarea litigiilor 

19.1 Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu 

îndeplinirea contractului. 

19.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din România.  

 

20. Incetarea contractului 

20.1 Prezentul contract încetează: 

- de drept, prin ajungerea la termen; 

- la solicitarea Achizitorului, cu o notificare transmisă Prestatorului cu 15 zile înainte dacă acesta 

îşi execută defectuos şi în mod repetat obligaţiile asumate prin contract, aspect constatat de reprezentanţii 

Achizitorului, conform art.14. 

 

21. Limba care guvernează contractul 

21.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

  

22. Comunicări 

22.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

22.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

23. Legea aplicabilă contractului 

23.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Parţile au înteles să încheie astăzi ..................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, unul 

pentru Prestator şi unul pentru Achizitor.     

  

 

Colegiul Tehnic “Dinicu Golescu”,   Prestator, 

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

(semnatura autorizata)    (semnatura autorizata) 

LS      LS 

 

 

 


