Documentatia de atribuire a contractului de achizitie:
“ Servicii de catering pentru participanti la curs ”
Cod CPV
Cod CPV – 5552000-1
Servicii de catering

Achizitor:
Fundatia Crucea Alb - Galbena

Cuprins:
SECTIUNEA I – Fisa de date a achizitiei
SECTIUNEA II – Caietul de sarcini
SECTIUNEA III – Formulare
SECTIUNEA IV – Contract de furnizare servicii

Sectiunea I
Fisa de date a achizitiei
Achizitor: Fundatia Crucea Alb – Galbena
Titlul proiectului
POSDRU/144/6.3/S/125842, cu titlul: „EVA- Evolutie valoare Antreprenoriat pentru femei pe piata
muncii”, finanțat in cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007
-2013
Calitatea achizitorului in cadrul proiectului
Beneficiar: Fundatia Crucea Alb - Galbena
1. INFORMATII GENERALE
1.1.

Achizitor

Denumire: Fundatia Crucea Alb - Galbena
Adresa: bd. Regina Maria, nr 21, sect. 4, Bucuresti
Localitate: Bucuresti
Cod postal: 40122
Tara: Romania
Cod unic de inregistrare: 11805405
Tel/fax: 021.315 12 56
Persoana de contact: Mihaela Vaduva – Responsabil Formare profesionala
E-mail: mihaelavaduva@cag.ro
Adresa de internet: www.cag.ro
Mijloace de comunicare: in scris, prin oricare dintre urmatoarele modalitati:
a) prin posta;
b) prin fax;
c) prin e-mail – cruceaalbgalbena@cag.ro
prin orice combinatie a celor prevazute la lit.a)-c)
1.2. a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora):
01.08.2014, orele 12.00.

b) Adresa unde se primesc ofertele:

bd. Regina Maria, nr 21, sect. 4, Bucuresti.
Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia pentru
ofertanti sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor, acestea
fiind pastrate la sediul achizitorului, nedeschise.
2.

OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE

2.1.

Descriere

2.1.1) Denumire contract:

“ Servicii de catering pentru participanti la curs ”
Cod CPV – 5552000-1

Servicii de catering

2.1.2.) Descriere succinta a produselor ce vor fi achizitionate:
Se solicita achizitionarea de Servicii de catering pentru 150 participanti la sesiunile de
instruire teoretica ale cursului de Ingrijitoare Batrani la Domiciliu.
2.1.3) Loc de furnizare: Bucuresti.
2.1.4) Procedura se finalizeaza prin “Contract de achizitie (contract de furnizare servicii)”.
2.1.5) Durata contractului de achizitie publica: 12 (doisprezece) luni de la momentul semnarii
contractului.
2.1.6) Divizare pe loturi: DA  NU X
Se vor depune oferte pentru intregul volum de produse solicitat. Nu se accepta oferte partiale.
2.1.7) Acceptarea ofertelor alternative: DA  NU X
3.

PROCEDURA

3.1.



Procedura selectata

Achizitie prin procedura Studiul al pietei conform:
Instructiunii nr. 65/ 01.02.2013 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor
europene nr. 1050 din 29.10.2012 pentru procedurile de atribuire aplicabile beneficiarilor
privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta”;



4.




















Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1050/ 29.10.2012 pentru procedurile de
atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale,
obiectivul “Convergenta.

LEGISLATIA APLICATA
Manualul Beneficiarului pentru „Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013”, impreuna cu Anexele (11) emis in octombrie 2009;
Instructiunea nr. 65/ 01.02.2013 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor
europene nr. 1050 din 29.10.2012 pentru procedurile de atribuire aplicabile beneficiarilor
privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta”;
Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1050/ 29.10.2012 pentru procedurile de
atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale,
obiectivul “Convergenta;
Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, incheiat la 25 martie 1957, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii;
Directiva 2004/17/CE din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitii in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale;
Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare OUG nr.34/2006;
Hotarârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Hotarârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a
instrumentelor structurale;
Ordonanta Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor
comunitare, precum si a fondurilor de cofinanŃare aferente utilizate necorespunzator;
Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a prevederilor generale privind
Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si
de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999;
Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind
Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si
2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste procedurile de
achizitii publice, in ceea ce priveste revizuirea CPV;
Comunicarea Comisiei 2006/C 179/02 privind interpretarea reglementarilor comunitare in
cazul contractelor care nu intra sub incidenŃa, totala sau partiala, a Directivelor privind
achizitiile publice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C179/2 din 1.08.2006;






5.

Ghidul COCOF 07/0037/02 pentru determinarea corectiilor financiare care trebuie facute
asupra cheltuielii cofinantate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru
neconformarea cu regulile achizitiei publice;
Prevederile ghidului solicitantului;
Prevederile contractului de finantare a proiectului.

INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE

5.1) Pretul cel mai scazut 

Observatie:
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi
pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie se va solicita respectivilor ofertanti,
pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit
ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut .In situatia in care
egalitatea persista, presedintele comisiei de evaluare va identifica dintre participantii care au
formulat ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a inscris primul la procedura, desemnându-l
câstigatorul procedurii, cu conditia incadrarii pretului solicitat in valoarea fondurilor alocate pentru
aceasta achizitie.
6.

CRITERII DE CALIFICARE – CERINTE MINIME DE CALIFICARE

6.1) Situatia personala a ofertantului
1. Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul nr. 2 din
Sectiunea Formulare – in original;
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de Formularul nr. 3 din
Sectiunea Formulare – in original;
6.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
1. Pentru persoane juridice române:
Certificat de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care
sa rezulte ca:
 domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
Pentru persoane juridice straine:
- documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica
sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din

tara in care ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta in copie, anexându-se si
traducerea autorizata in limba româna).

6.3) Capacitatea tehnica si financiara

1. Fisa de Informatii generale – se va completa si depune, in original, Formularul 5 din
Sectiunea Formulare;
Nota: Ofertele care nu indeplinesc cerintele minime de calificare stabilite prin prezenta
documentatie pentru ofertanti se considera INACCEPTABILE. Comisia poate accepta
completari la cerintele de calificare dupa sedinta de deschidere a ofertelor in limita a
2 (doua) documente.

7. PREZENTAREA OFERTEI
7.1) Limba de redactare a ofertei – Româna.
7.2) Perioada de valabilitate a ofertei - 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.
7.3) Modul de prezentare a ofertei tehnice
Prin propunerea tehnica depusa, ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii
produselor care urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
Ofertantul trebuie sa prezinte:


un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute in Caietul de sarcini,
prin care sa se demonstreze corespondenta produselor prezentate in propunerea tehnica,
cu specificatiile respective;



alte documente solicitate prin Caietul de sarcini;

7.4) Modul de prezentare a ofertei financiare
Ofertantul trebuie sa prezinte Formularul de oferta nr. 7 indicat in Sectiunea
Formulare.
Pretul include toate cheltuielile care vor fi angajate de catre furnizor in conditiile de
furnizare prevazute de prezenta Fisa de date, adica transport, montare, punere in functiune si
training personal.
Ofertantul va preciza perioada de furnizare a produselor, pretul total, T.V.A., precum si orice alte
elemente de natura financiara sau comerciala care sunt necesare pentru evaluarea ofertei.

Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: curs valabil pentru curs BNR,
4.4348 RON din 16.07.2014

1 EUR =

Pretul contractului este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a acestuia.
7.5) Prezentarea ofertei (tehnice si financiare) si a documentelor de calificare
Depunerea ofertei
Oferta se va depune la sediul achizitorului din Bucuresti, Bd Regina Maria, nr. 21, sect. 4,
direct sau prin posta.
Data limita pentru depunerea ofertei si a documentelor ce insotesc oferta: 01.08.2014,
ora 12.00.
Modul de prezentare, sigilare si marcare a ofertelor.
Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei (tehnice si financiare) si al
documentelor de calificare in original.
Originalul trebuie sa fie tiparit sau scris cu cerneala neradiabila, documentele vor fi
semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa
angajeze ofertantul in contract.
Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca
sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta.
Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent.
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate dupa cum urmeaza:
 Documentele de calificare, in original, in plic inchis si sigilat, pe care se va scrie denumirea si
adresa ofertantului, precum si mentiunea: DOCUMENTE DE CALIFICARE;
 Propunerea tehnica, in original, in plic inchis si sigilat, pe care se va scrie denumirea si adresa
ofertantului, precum si mentiunea PROPUNERE TEHNICA;
 Propunerea financiara, in original, in plic inchis si sigilat, pe care se va scrie denumirea si
adresa ofertantului, precum si mentiunea PROPUNERE FINANCIARA.
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa achizitorului
“A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 01.08.2014, ORA 12.00“.

si cu inscriptia

7.6) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei
Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/si documentele care insotesc
oferta, dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia
de la procedura pentru atribuirea contractului, cu exceptia cazurilor in care acest lucru este
solicitat de comisia de evaluare conform prevederilor legale.

Achizitorul nu-si asuma raspunderea pentru ofertele depuse/transmise la o alta adresa decât cea
stabilita in anuntul sau invitatia de participare. Oferta care este primita dupa expirarea termenului
limita pentru depunere, se pastreaza nedeschisa la sediul achizitorului.
7.7) Deschiderea ofertelor
Data, ora si locul deschiderii ofertelor - 01.08.2014, ora 18.00 la sediul achizitorului.
7.8) Clauze specifice contractului
7.8.1) Contract rezervat – nu este cazul
7.8.2) Clauze contractuale obligatorii


termen de plata: Plata va fi efectuata in maxim 30 de zile de la livrare, dupa
semnarea procesului verbal de receptie a produselor;



modalitati de plata: OP in contul indicat de vanzator;



durata contractului de prestari servicii: o (una) luna de la data semnarii
contractului.

7.9) Solutionarea contestatiilor
In situatia in care operatorii economici participanti la procedura contesta rezultatul
procedurii, achizitorul va solutiona contestatia respectiva in conformitate cu prevederile prezentei
documentatiei.
Termenul de depunere al contestatiei este de o zi incepand cu ziua urmatoare luarii la
cunostinta de catre contestator cu privire la actul pe care acesta il considera nelegal. Contestatia
se depune la sediul achizitorului din Bucuresti, sect. 4, bd Regina Maria, nr. 21.
Contestatia va fi solutionata de catre o comisie desemnata de achizitor, iar decizia va fi
comunicata contestatorului.
6.1.

Precizari finale

Nu se solicita garantie de participare la procedura si nici garantie de buna executie a
contractului.
Date limita recomandata de transmitere a solicitarilor de clarificari: 29.07.2014, ora 12.00
Data limita recomandata de transmitere a raspunsului la clarificari: 30.07.2014 ora 18.00
Plicul cu oferta va fi insotit in exterior de o Imputernicirea scrisa, insotita de o copie a
actului de identitate - (conform Formularul nr. 1 din Sectiunea Formulare) – in original si daca
este cazul de Acordul de asociere - in original.

Sectiunea II
Caiet de sarcini
Nr.
Crt.
1

Descrierea produsului

Asigurarea unui serviciu de tip „coffee break” timp de 120 zile, in
intervalul august 2014- august 2015, la sala de desfasurare a cursurilor
teoretice pentru pregatirea in meseria de Ingrijitor Batrani la Domiciliu.
pentru un numar de cate 25 persoane/zi.
„Coffee break” va consta din :
 cafea ( 1 cafea per persoana), lapte condensat, zahar,
indulcitor artificial
 apa plata (0,5 litri/persoana/imbuteliata individual)
 patiserie dulce si / sau sarata (100 grame mixt/persoana),
Prestatorul va asigura:
- vesela de unica folosinta (pahare, farfurii) pentru toti participantii
--un reprezentant al ofertantului care va asista participantii pe durata
coffee break -ului
-ofertantul prin reprezentantul sau va asigura deasemenea debarasarea
si strangerea deseurilor

Locul pentru prestarea serviciilor - Sala 211, etaj 1, in incinta
FORMENERG – S.A., bd. Gheorghe Sincai, nr. 3, sect. 4, Bucuresti
Locul indicat pentru prestarea serviciilor si numarul participantilor pot
suferi modificari. Ofertantul va fi instiintat in timp util despre acestea.
Factura va fi emisa lunar, dupa incheierea procesului verbal de receptia a
serviciilor.

Cantitate

Sectiunea III
Formulare
FORMULAR nr. 1
IMPUTERNICIRE
Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul in
…………………………...…………………………………………………………………, inmatriculata
la Registrul Comertului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……,
reprezentata legal prin …...................................…………………………………………, in calitate
...………………………....………,
imputernicim
prin
prezenta
pe
……………............………………,
domiciliat
in
……………...................…………………
…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………,
CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de
………......…, având functia de ……….........……………………………………, sa ne reprezinte
la
procedura
Studiu
al
pietei
organizata
de
(achizitor)
….............................................................
in
scopul
atribuirii
contractului
de
……………………………………...............................................………………
In indeplinirea mandatului sau, imputernicitul va avea urmatoarele drepturi si obligatii:
1. Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu
participarea la procedura;
2. Sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate
pe parcursul si/sau in urma desfasurarii procedurii.
3. Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare in timpul
desfasurarii procedurii.
4. Sa depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura.
Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea
subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.
Nota: Imputernicirea va fi insotita de o copie dupa actul de identitate al persoanei imputernicite
(buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).
Data
……………

Denumirea mandantului
S.C. …………………………………
reprezentata legal prin
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Functie)
___________________________
(Semnatura autorizata si stampila)

FORMULAR nr. 2

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
......................................................................................,

Subsemnatul
reprezentant
imputernicit
al
............................................................................................................................................................
,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub
sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu
ne aflam in situatia urmatoare: respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarâre
definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii
criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani.
De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe asocieri
de operatori economici, nu depun oferta individuala si o alta oferta comuna, nu depun oferta
individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca achizitorul procedurii are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaratie este valabila pâna la data de
........................................................................

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completarii ......................
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Functie)
___________________________
(Semnatura autorizata si stampila)

FORMULAR nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
Subsemnatul
......................................................................................,
reprezentant
imputernicit al ..............................................................................................................................,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) in calitate de ofertant la procedura
pentru achizitia de ........................................................................... de catre ……………………..,
declar pe proprie raspundere ca:
a)
nu ne aflam in stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitatile comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu suntem intr-o situatie similara cu cele
anterioare, reglementata prin lege;
b)
nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre
situatiile prevazute la lit. a);
c)
au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare in România sau in tara in societatea este
stabilita;
d)
ne-am indeplinit in mod corespunzator obligatiile contractuale asumate in ultimii 2
ani;
e)
nu am fost condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greseli in materie profesionala.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Data completarii ......................
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Functie)
___________________________
(Semnatura autorizata si stampila)

FORMULAR 5
OPERATOR ECONOMIC
............................................
(denumire/nume)

INFORMATII GENERALE
1. Denumire/nume:
2. Cod fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificat de inmatriculare/inregistrare:
………………………………………………………………
(numar, data, loc de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiect de activitate, pe domenii:
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Cont IBAN nr. ………………………………… deschis la
…………………………………………
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:
………………………………………………
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
9. Principala piata a afacerilor:
10. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:
Anul
Cifra de afaceri anuala
(la 31.12)
- lei 2011
2012
2013
Medie anuala:
Operator economic
(semnatura autorizata)

Cifra de afaceri anuala
(la 31.12)
- echivalent euro -

FORMULAR nr. 7
Ofertantul ......................................
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre: Fundatia Crucea Alb – Galbena,
Bd Regina Maria, nr 21, sect. 4, Bucuresti
Domnilor:
1. Examinand documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii,
reprezentanti ai ofertantului ...................................., ne oferim ca, in conformitate cu
prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam:
Nr.
Crt.

Descrierea produsului

Cantitate

Valoarea tarifului,
lei (fara TVA)

Total

1

Total lei, fara TVA
Total euro (curs din data de 16.07.2014 de - 1 EUR = 4.4348 RON), fara TVA
, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ....... lei, .......euro.
1. Livrarea produselor va fi realizata pana la data de..............;
2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ................. zile, respectiv
pana la data de ....................., si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata
oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate;
3. Precizam ca:

depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de
oferta separat, marcat in mod clar “alternativa”;

nu depunem oferta alternativa.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumnevoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind
castigatoare, vor constitui un contract angajat intre noi;
5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta
pe care o puteti primi.

DATA : .....................
Ofertant, …………..
(semnatura autorizata)

in calitate de director,
.........................................

legal

autorizat

sa

semnez

oferta

pentru

si

in

numele

Sectiunea IV
Contract de furnizare servicii
NR : .../ ........2014
PREAMBUL
In temeiul PROCEDURII, emisa de AMPOSDRU, in Octombrie 2009, pentru atribuirea
contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 20072013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in
conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu
indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art.9 lit.c1 din aceeasi ordonanta s-a incheiat
prezentul contract de furnizare de produse
Intre:
Fundatia Crucea Alb - Galbena, cu sediul in Bucuresti, bd. Regina Maria, nr 21, sect. 4,
tel/fax 021 3151256, email: cruceaalbgalbena@cag.ro, Cod Fiscal 11805405, Cont bancar cod
IBAN RO76RNCB0071011433790001 deschis la BCR - Sucursala Plevnei, reprezentata de
doamna Ivan Marioara – Director General, in calitate de ACHIZITOR
Si
S.C. …………………S.R.L. …………………………….., cu sediul in…………….., strada
………………………, nr. ……., judetul ………….inregistrata la Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul ………cu numarul……….., Cod Fiscal RO…………… reprezentata prin ………………..
……………….,
in
calitate
de
FURNIZOR/PRESTATOR.
DEFINITII
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite inprezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care furnizorul are obligatia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat
forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
INTERPRETARE
In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 - Furnizorul se angajeaza sa furnizeze pentru Achizitor „………………………..” ale caror
caracteristici tehnice sunt prevazute in Anexa 1, parte integranta din acest contract, achizitie care
se face conform contractului de finantare al ADV Romania cu numarul de identificare al
contractului ……………………………………………………….
1.2 - Furnizorul va asigura livrarea produselor catre Fundatia Crucea Alb - Galbena pana la data
de ……............
1.3 - Constituie parte integranta a prezentului contract:
 Anexa 1 – cerinte achizitor;
 Anexa 2 - oferta financiara si oferta tehnica ale furnizorului.

Art.2. OBLIGATILE FURNIZORULUI
2.1 - Furnizorul se obliga sa isi execute obligatiile contractuale la standardele si sau
performantele prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract.
2.2 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie;
b) daune-interese, taxe si cheltuieli de orice natura aferente neexecutarii sau executarii
defectuoase a prezentului contract, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din
respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
Art.3. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
3.1 - Achizitorul se angajeaza sa:
a) Furnizeze toate datele necesare furnizorului pentru executarea obligatiilor contractuale.
b) Sa sesizeze Furnizorul in cazul in care nu sunt respectate solicitarile sale prevazute in caietul
de sarcini;
c) Sa-si respecte obligatiile de plata.
Art. 4. DURATA CONTRACTULUI

4.1 - Prezentul contract isi produce efectele pe o perioada de 12 (doisprezece) luni, intrând
in vigoare la data semnarii lui de catre parti, …………. si va ramane in vigoare pana la data
de ………...
4.2 - Durata de valabilitate a contractului se va putea prelungi prin act aditional scris.

Art. 5. VALOARE CONTRACT
5.1. Valoarea contractului este de ……….. lei la care se adauga TVA de ……… lei si include
cheltuielile ocazionate de transport si instalare a echipamentelor.
5.2. Plata va fi efectuata la maxim 30 de zile de la livrarea serviciilor, dupa semnarea procesului
verbal de receptie.
.5.3. Plata se va face prin OP in contul indicat de furnizor, in baza facturii fiscale emise in baza
contractului.

Art.7. RASPUNDEREA IN CAZUL NERESPECTARII ACESTUI CONTRACT
7.1. (1) Pentru neexecutarea sau executarea defectuoasa a obligatiilor stipulate in prezentul
contract si in anexele acestuia, Achizitorul are dreptul de a retine, pâna la executarea integrala a
obligatiilor contractuale, penalitati in cuantum de 0,1% /pe zi intarziere din valoarea contractului.
(2) In cazul in care obligatiile contractuale nu sunt susceptibile de desfasurare in timp,
Achizitorul are dreptul sa solicite plata de daune aferente neexecutarii sau executarii defectuoase
a obligatiilor de catre furnizor.
7.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta poate fi obligat la plata cu titlu de penalitati a unei sume
echivalente cu 0,1% din suma neachitata pentru fiecare zi de intârziere.
Art.8. REZILIEREA CONTRACTULUI
8.1. Acest contract poate fi reziliat cu consimtamantul partilor.
8.2. Daca Furnizorul nu isi executa sau executa defectuos obligatiile contractuale, Achizitorul
poate considera contractul desfiintat, fara a fi necesara interventia instantelor judecatoresti.
8.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, in cel mult 3
(trei) zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului. Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea in
contract indeplinita pâna la denuntarea unilaterala a contractului.
Art.9. CONFIDENTIALITATEA
9.1. Nici una din parti nu poate dezvalui conditiile contractului fata de terti fara consimtamantul
prealabil, in scris, al celeilalte, in timpul derularii contractului si 1 an dupa incetarea contractului.
9.2. Nici una din parti nu poate furniza informatii, legate de acest contract, cerute de catre
autoritatile oficiale sau prin alte cai legale fara sa notifice, in scris, in aceeasi zi, cealalta parte.

Exceptie de la aceasta clauza este autoritatea contractanta si auditorul proiectului in cadrul careia
se face prezenta achizitie.
9.3. Marcile de fabrica ale Furnizorului pot fi utilizate ca referinta numai cu aprobarea scrisa
prealabila a acestuia.
9.4. Furnizorul va pastra confidentialitatea datelor Achizitorului.
Art.10. NOTIFICARI
10.1.Toate notificarile, pentru a fi opozabile fata de terti, vor fi facute in scris si trimise la adresele:
 Furnizor :Localitatea ….., strada ………., nr…., judetul …….., telefon: ………., fax:
……………, email: ……… Cod Fiscal.........
 Achizitor : Bucuresti, bd. Regina Maria, nr 21, sect. 4, tel/fax 021 3151256, email:
cruceaalbgalbena@cag.ro, Cod Fiscal 11805405
Art. 11.AMENDAMENTE LA CONTRACT
11.1. Orice modificare a clauzelor prezentului Contract se va face in scris prin Acte aditionale
semnate de ambele parti.

Art.12. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
12.1. - Furnizorul nu este obligat sa constituie garantia de buna executie a contractului.

Art.13. FORTA MAJORA
13.1. Forta majora exonereaza de raspundere, partea care o invoca, pe toata durata producerii
acesteia.
13.2. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia.
13.3. Sunt considerate cauze de forta majora impejurarile independente de vointa partilor,
survenite dupa incheierea contractului, imprevizibile si de neânlaturat si care atrag imposibilitatea
absoluta de executare totala sau partiala a obligatiilor contractuale, astfel cum sunt prevazute de
legislatia in vigoare.
13.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia ca in termen de 5 zile de la
aparitia ei s-o aduca la cunostinta celeilalte parti printr-o notificare scrisa, iar in termen de 10 zile
este obligata sa remita un document relevant emis de catre organele competente prin care
acestea atesta existenta unei asemenea situatii.
13.5. Partea care se afla in imposibilitatea executarii obligatiilor contractuale din cauza producerii
unui eveniment de forta majora are obligatia de a lua masurile necesare in vederea limitarii
consecintelor.

14. LEGEA APLICABILA
14.1.Toate clauzele din prezentul contract sunt guvernate de legile romane in vigoare din
domeniu.
14.2. Prezentul contract exprima acordul deplin al partilor contractante, cu privire la obiectul si
cauzele formulate in textul sau. Prezentul contract se completeaza cu reglementarile legale in
vigoare.
14.3. Fiecare persoana care semneaza acest contract in numele uneia din parti, declara si
garanteaza ca a fost pe deplin imputernicita sa semneze acest act si ca au fost intreprinse toate
masurile necesare pentru a autoriza semnarea prezentului contract.
Art.15. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
15.1.Partile sunt de acord sa solutioneze disputele generate de acest contract pe cale amiabila
luand in cosiderare interesele justificate ale celeilalte Parti. Daca disputele nu pot fi rezolvate pe
cale amiabila, se va apela la instantele de judecata competente din Iasi.
Prezentul Contract a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare
parte contractanta, astazi, ………………… la sediul Achizitorului. Prin semnatura partile atesta
ca se afla in posesia unui exemplar.

Achizitor
Fundatia Crucea Alb - Galbena
Director General,
Ivan Marioara

Furnizor
SC ................SRL

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

Aprobat,
…………………….

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A SERVICIILOR
Nr. ........ din ................
SERVICIILE de catering, prestate in cadrul contractului de servicii nr._________din
data _________, incheiat intre
Fundatia Crucea Alb – Galbena Romania, in calitate de
Achizitor, si S.C. _________ S.R.L. , in calitate de Furnizor, FSE prin POSDRU 2007-2013, in
cadrul contractului de finantare POSDRU/144/6.3/S/125842/
Comisia de receptie constituită prin Decizia nr ____ din data _________ a Fundatiei
Crucea Alb - Galbena Romania a procedat astăzi ________ la receptia serviciilor ce au făcut
obiectul contractului de servicii mentionat mai sus, avand o valoare de _______ lei la care se
adaugă ____________ Lei TVA si a fost formată din:
1. ___________ – preşedinte
2. ___________ – membru
3. ___________ - membru
La receptia serviciilor a participat din partea Furnizorului ___________ in calitate de
reprezentant legal al S.C. ___________ S.R.L.
Comisiei de receptie constată si consemnează că serviciile care au făcut obiectul
contractului au fost prestate de Furnizor cu respectarea cerintelor, exigentelor, cantitătile si in
graficul de timp prevăzute in contractul de servicii.
De asemenea, comisia de receptie constată că Prestatorul si-a indeplinit obligatiile
asumate prin contractul incheiat intre părti.
Valoarea a serviciilor prestate in intervalul ___________________este de _______ lei la
care se adaugă TVA ______lei si corespunde cu pretul inscris in contractul de servicii incheiat
intre părti.
Prezentul proces-verbal, continand ____ file a fost incheiat astăzi ____________ la
sediul _____________________ in 2 exemplare.

Achizitor
Comisia de receptie:
……………………..
……………………..
………………………

Furnizor

