1. 159 copii * 50 saptamani * 5 zile saptamana = 39750 pachete hrana* max 12 lei
(inclusiv TVA) /pachet.
2. 8 h/curs/zi *45 zile = 360 h/curs. 45 zile curs/pers *80 pers = 3600 pachete hrana
*max 20 lei (inclusiv TVA) /pachet
3. a) Servicii de catering pentru workshop-uri 25 pers * 6 workhopuri =150 participanti
* 25 lei (inclusiv TVA) /zi;
b) Servicii catering curs instruire pe baza curriculei și manualelor Consiliului Europe
10 pers*10 zile *25 lei(inclusiv TVA)/zi;
c) Catering/hrana participanti instruire privind abilitarea femeilor rome: 120 pers * 4
cursuri * 2 zile/curs * 25 lei(inclusiv TVA) /zi
Durata contractului: contractul de prestari servicii este valabil pe întreaga perioadă de
implementare a proiectului ”Bună guvernanță și egalitate de șanse în Iana” - Cod
proiect PN1049
Sursa de finantare: Granturi SEE şi Norvegiene 2014-2021
(1) Criteriul de atribuire : cel mai bun raport calitate-preţ dintre ofertele declarate
admisibile, ţinându-se seama de criteriile de calitate şi de durabilitate ale serviciilor
sociale.
Factori de evaluare:
1. PREȚUL TOTAL AL OFERTEI: 80%
Algoritm de calcul: Se vor acorda 80 de puncte ofertei cu prețul cel mai scăzut
(Pcms). Restul ofertelor vor fi punctate astfel: Po (punctaj oferta) = 80 * Pcms / Pret
2. PRINCIPIUL PROXIMITĂȚII ÎN ACORDAREA SERVICIILOR: 20%
Algoritm de calcul: Se vor acorda 20 de puncte ofertei care va propune ca locatie
de preparare a hranei cea mai apropiata de locul de servire a hranei.(Dcmm). Se va
vaea in vedere distanta calculata cu www.distanta.ro intre UAT-ul in care se afla
locatia de preparare a hranei si Iana.
Restul ofertelor vor fi punctate astfel: Do (Distanta oferta) = 20 * Dcmm / Pret
REGULI DE PARTICIPARE:
Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante: Primăria Comunei Iana, jud.
Vaslui.
Modul de prezentare a ofertelor: oferta se va prezenta intr-un plic sigilat pe care va fi
notat:
✓ „Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de achizitie servicii de de
asigurare de HRANĂ”,
✓ Numele si adresa Beneficiarului,
✓ Numele ofertantului si
✓ “A nu se deschide inainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 15.04.2022 ora
12:00.
Plicul va cuprinde 3 dosare Distincte si Opisate, astfel: DOCUMENTE CALIFICARE,
OFERTA TEHNICA si OFERTA FINANCIARA.
Data limită de solicitare clarificari: 12.04.2022
Data limita pentru depunerea ofertei 15.04.2022 ora 12:00.
Limba in care trebuie redactate ofertele: Română

Adresa de internet la care sunt disponibile documentele
https://www.primariaiana.ro/ secțiunea Anunțuri Publice.

procedurii

proprii:

Norma Internă a Comunei IANA, jud. Vaslui privind procedura simplificata proprie pentru
atribuirea contractelor de achiziţie publică/acorduri-cadru ce au ca obiect servicii sociale şi
alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile
corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, a fost adoptată prin HCL 3 / 21.01.2022 și este disponibilă in Monitorul Oficial
Local la adresa de internet https://iana.regista.ro/#monitor-oficial .
CERINȚE MINIME DE CALIFICARE:
Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la
înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei
Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:
Nivel(uri) specific(e)
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea
minim(e) necesar(e) (după
respectării cerinţelor menţionate:
caz):
Cerinta nr. 1
Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul
Declaraţie privind
procedurii - Se vor prezenta:
eligibilitatea.
• Formularul 2 „Declaraţie privind eligibilitatea”
(original) și
• Formularul 4 „Declaraţie privind neîncadrarea în
situațiile prevăzute la art. 165 si 167” (original)
Cerinta nr. 2
Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul
Declaraţie privind evitarea
procedurii – Se va prezenta:
conflictului de interese
• Formularul 3 „ Declarație privind evitarea conflictului
de interese” (original)
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Nivel(uri) specific(e)
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea
minim(e) necesar(e) (după
respectării cerinţelor menţionate:
caz):
Cerinta nr. 1
Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul
Demonstrarea înregistrării în procedurii – Se va prezenta
Registrul Comerțului.
• Certificatul de înregistrare (in copie conforma cu
originalul); si
• Certificatul constatator eliberat de oficiul
Registrului Comerţului care să ateste autorizarea
CAEN-ului
corespunzător
domeniului
corespunzător serviciilor achiziționate (in original /
in copie conforma cu originalul)
Capacitatea economică şi financiară
Nivel(uri) specific(e)
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea
minim(e) necesar(e) (după
respectării cerinţelor menţionate:
caz):
Capacitatea tehnică și/sau profesională
Nivel(uri) specific(e)
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea
minim(e) necesar(e) (după
respectării cerinţelor menţionate:
caz):
-

Regulile de participare la procedura simplificata proprie:
i). Orice prestator care presteaza pachetul de servicii solicitat are dreptul de a
depune oferta si de a participa, printr-un reprezentat imputernicit, la sedinta de
deschidere a ofertelor. Numarul de prestatori care au dreptul de a depune oferta este
nelimitat.
ii). Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri, sa depuna doua sau mai
multe oferte individuale si/sau comune, sa depuna oferta individuala/comuna si
sa fie
subcontractant in cadrul altei oferte.
PREZENTAREA OFERTEI
Modul de prezentare a propunerii tehnice
Completarea formularului „Propunerea tehnică” (Formular 5) si va cuprinde descrierea
tehnică detaliată a serviciilor ofertate, precum şi alte informaţii considerate semnificative,
în vederea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute
în caietul de sarcini.
Cerinţele impuse în caietul de sarcini sunt cerinţe minime.
In propunerea tehnica vor fi cuprinse si informatiile /documentele necesare stabilirii ofertei
in cee ace priveste factorii de calitate (altii decat pretul ofertei), respectiv se va preciza
UAT-ul in care se afla locatia de preparare a hranei.
Se va prezenta cate un formular de Propunere tehnica distinct pentru fiecare lor in
parte.

Modul de prezentare a propunerii financiare
Completarea formularelor:
„Formular de ofertă” (Formular 6) care reprezintă elementul principal al propunerii
financiare şi care cuprinde preţul unitar al serviciilor de asigurare hrana / coffee break per
participant precum si pretul total al contractului pentru numarul estimativ de pachete în
conformitate cu Caietul de sarcini.
Se va prezenta cate un formular de oferta distinct pentru fiecare Lot in parte.
Preţul va fi ferm pe toată durata contractului.
Pretul va include toate cheltuielile ocazionate de prestarea serviciilor.
Beneficiarul isi rezerva dreptul de a diminua numarul de pachete in functie de participanții
la activitățile proiectului.

Modul de prezentare a ofertei:
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în
original.
Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă..
Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte, sunt valide doar dacă
sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta;
Propunerea tehnică, propunerea financiară şi documentele de calificare se vor
introduce în dosare distincte, opisate, marcate corespunzător şi se vor introduce toate întrun plic exterior.

Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor prezentului anunț autoritatea
contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz):
Garanţie de participare

da □ nu 

Garanţie de bună execuţie

da  nu □

1) Cuantumul garanţiei de bună execuţie: 5% (cinci la sută) din valoarea contractului fără TVA.
Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării
autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului
de achiziție publică.
Prevederile art. 39 – 42 din H.G. nr. 395 / 2016 se aplică în mod corespunzător.
Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante
Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit (buget de stat, buget local
sau alte surse)
FINANŢARE NERAMBURSABILĂ Granturi SEE şi Norvegiene 2014-2021

CAILE DE ATAC
Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim
printr-un act al unei autorități contractante sau prin nesoluționarea în termenul legal, a unei
cereri poate solicita anularea actului, obligarea autorității contractante la emiterea unui act
sau la adoptarea de măsuri de remediere, recunoașterea dreptului pretins sau a
interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdicțională sau judiciară.
Oricare dintre membrii unei asocieri a unor operatori economici, fără personalitate juridică,
poate formula orice cale de atac reglementată de legislația în vigoare.
Contestațiile privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică a serviciilor
sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016
privind achizițiile publice, având valoarea estimată, fără TVA, mai mică decât pragurile
prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege, respectiv intervalul de la 135.060 lei până la
3.376.500 lei (exclusiv), se soluționează potrivit Legii nr. 101 / 2016 privind remediile și
căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor
sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și
pentru organizare și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.
Dispozițiile Legii nr. 101 / 2016 se completează cu prevederile Legii contenciosului
administrativ nr. 554 / 2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 134 /
2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și cu cele
ale Legii nr. 287 / 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în măsura
în care prevederile acestora din urmă nu sunt contrare.

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME
CAIET DE SARCINI
pentru servicii de asigurare
HRANĂ
55524000-9 Servicii de catering pentru şcoli (REV 2)
55524000-9 Servicii de catering (REV 2)

Lot 1 - HRANĂ PENTRU BENEFICIARI AFTER – SCHOOL - 437.614,68 LEI fară TVA
Lot 2 - HRANĂ PENTRU PARTICIPANŢI CURSURI CALIFICARE – 66.055,05 LEI fară
TVA
Lot 3 – SERVICII COOFEE-BREAK/CATERING/HRANĂ PARTICIPANŢI CURSURI DE
INSTRUIRE ŞI WORKSHOPURI – 27.752,29 lei fară TVA
1. INFORMATII GENERALE
1.1 Introducere
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru încheierea
contractului şi constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora
operatorii economici îşi vor elabora oferta.
Autoritatea contractanta considera ca prezentul caiet de sarcini ofera informatii detaliate
privind serviciile ce se doresc a fi achizitionate, in cadrul proiectului ”Bună guvernanță și
egalitate de șanse în Iana” - Cod proiect PN1049, din Programul “Dezvoltare locală,
reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și
Norvegiene 2014-2021.
Cerinţele specificate în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerinte minime.
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini,
va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime din Caietul de sarcini.
1.2 Date generale
Autoritatea contractantă:
COMUNA IANA
Tipul Organizației:
Unitate Administrativ Teritoriala nivel local
Cod de înregistrare fiscala/CIF: 3394325
Adresa postala:
Iana, România, Str. Principala, , județul Vaslui, cod
postal 737295, România
Telefon/Fax:
tel: 0235436275, fax: 0235436215
Adresa e-mail:
primaria_iana@yahoo.com
Pagina Web:
https://www.primariaiana.ro
1.3. Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Creșterea gradului de incluziune socială și îmbunătățirea accesului la serviciile integrate
(educație, sănătate, ocupare și activități privind abilitarea romilor și combaterea
discriminării acestora) pentru un număr de 1190 de persoane aparținând grupurilor
defavorizate cu condiții similare de viață (din care 884 de persoane de etnie romă) din
zonele dezavantajate din comuna Iana, județul Vaslui (Iana, Siliștea și Recea) pentru o

perioadă de 20 de luni. Proiectul va contribui la atingerea obiectivului specific al apelului,
respectiv creșterea incluziunii și abilitarea romilor în România, prin implementarea unor
măsuri integrate în domeniul educației, ocupării și încurajării abilitării romilor și a
combaterii discriminării acestora.
Obiectivele specifice ale proiectului:
OS 1: Creșterea accesului și participării la servicii calitative de educație pentru 328 de
copii din grupuri vulnerabile (din care 248 de etnie romă) din comuna Iana, județul Vaslui
prin organizarea unui program de tipul școală după școală, acordarea de pachete suport,
organizarea unei campanii de informare privind combaterea abandonului școlar,
organizarea unei tabere școlare cu componentă educațională și furnizarea de servicii de
educație parentală pentru o perioadă de 20 de luni;
OS 2: Acordarea de sprijin pentru accesul pe piața muncii prin oferirea de servicii de
informare, consiliere și mediere profesională pentru 862 de persoane aparținând grupurilor
vulnerabile (din care 636 de etnie romă) din comuna Iana, județul Vaslui, organizarea de
programe de calificare pentru 80 de persoane și prin organizarea unui eveniment de tipul
târg de joburi pentru o perioadă de 20 de luni;
OS 3: Prevenirea și combaterea excluziunii sociale prin acordarea de servicii medicale de
calitate de tip stomatologic pentru 636 de persoane de etnie romă aparținând grupurilor
vulnerabile din comuna Iana, județul Vaslui și prin acordarea unor pachete de igienă în
vederea conștientizării și respectării elementare de igienă pentru 328 de copii din grupurile
vulnerabile (din care 248 de etnie romă) din comuna Iana, județul Vaslui pentru o perioadă
de 20 de luni;
OS 4: Dezvoltarea capacităților individuale ale romilor din grupuri vulnerabile din comuna
Iana, județul Vaslui prin organizarea de workshop-uri de dezvoltarea personală pentru 150
de persoane, de seminarii informative privind modul de afirmare a drepturilor, de acțiuni
privind cooptarea și participarea persoanelor de etnie romă la luarea deciziilor la nivelul
comunităților vizate, de organizare de sesiuni de instruire privind abilitarea femeilor rome
vor viza tematici precum antreprenoriatul feminin local, gestionarea bugetului familiei,
comunicare și negociere, competențe TIC acțiuni destinate pentru 120 de femei din
comunitate și de campanii de conștientizare pe teme de abilitare a femeilor și tinerilor romi
pentru o perioadă de 6 de luni;
OS 5: Prevenirea oricărei forme de discriminare a romilor din grupuri vulnerabile din
comuna Iana, județul Vaslui prin derularea unui program de formare a personalului și a
voluntarilor pentru 10 persoane, dezvoltarea unor instrumente anti-discriminare de tipul
unui plan de acțiune local; organizarea unor evenimente publice cu participarea activă a
romilor și a populației majoritare, eveniment de tipul săptămâna romilor; prezentarea de
exemple de bune practici cu privire la lupta împotriva discriminării și promovării drepturilor
pentru o perioadă de 6 luni;
OS 6: Identificarea grupului țintă și organizarea unei campanii privind oportunitățile
proiectului pentru o perioadă de 20 de luni;

OS 7: Realizarea activităților de auditare financiară a cheltuielilor efectuate în cadrul
proiectului pentru o perioadă de 12 luni.
1.4 Denumirea produselor / serviciilor achiziţionate
Pachete hrana/coffee-break pentru participanti / beneficiari
1.5 Date privind procedura aplicată
✓ Ţinând seama de prevederile cuprinse în Contractul de Finanţare Nr.
19/28.12.2021/SEE (COD Proiect: PN1049) privind Obligații privind achizițiile în
cadrul Proiectului,
✓ precum şi de categoria de servicii, respectiv servicii de catering, care se regăsesc
în Anexa 2 la Legea 98/2016,
✓ având în vedere și valoarea estimată a acestui contract dar și a tuturor contractelor
ce urmează a fi atribuite la nivelul parteneriatului pentru a satisface aceeași
necesitate a proiectului,
✓ Știind obligația stabilită prin art. 68 aln.2 lit. (b) din Legea 98/2016 care stabilește
tipul de procedură aplicată în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice a
căror valoarea estimată se situează sub pragul de 3.636.150 lei,
✓ Văzând punctul de vedere emis de ANAP în activitatea de consiliere metodologică
în Speța 637 din Ghidul ACHIZIȚIILOR PUBLICE disponibil la adresa
www.achizitiipublice.gov.ro, precizează:
„Subliniem că legislația în materia achizițiilor publice nu impune, în ceea ce privește
derularea procedurii proprii reglementate de art. 68 alin. (2) lit. b) din Legea
nr.98/2016 (aplicabilă serviciilor care sunt incluse în Anexa nr. 2 a Legii nr. 98/2016
cu valoare estimată mai mică decât pragul valorig prevăzut la art. 7 alin.(1) lit.d) din
aceeași lege) alte obligații în afara celei de a respecta principiile prevăzute la art. 2
alin. (2) din același act normativ.
În acest sens, procedura proprie se va realiza în baza unor norme procedurale
interne stabilite de autoritatea contractantă cu respectarea principiilor prevăzute de
lege, așa cum am menționat mai sus, fără a fi constrânsă în această situație de a
aplica alte prevederi în materie de achiziție publică, inclusiv cele care privesc
obligația de a publica o invitație de participare, de a publica o documentație de
atribuire sau de a urmări pașii procedurali ai unei proceduri simplificate, conform
art. 113 din Legea nr. 98/2016, și nici de a respecta condițiile impuse prin
prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016.
Prin urmare, autoritatea contractantă are posibilitatea de a-și stabili/desfășura
această modalitate de achiziție în baza unor norme procedurale interne, având
obligația în acest caz doar de a respecta principiile enunțate la art. 2 alin. (2) din
Legea nr. 98/2016.”
✓ Având în vedere că prin HCL Iana nr. 3 din 2022 a fost aprobată Norma Internă a
comunei Iana , jud. Vaslui, privind procedura simplificată proprie pentru atribuirea
contractelor de achiziție publică/acorduri-cadru ce au ca obiect servicii sociale și
alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile
corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice,
✓ Având în vedere că Procedura proprie de mai sus a fost afișată în Monitorul Oficial
Local la adresa de internet https://iana.regista.ro/#monitor-oficial .,

procedura de atribuire a acestui contract de furnizare este procedura simplificată
proprie / procedură proprie.
1.5 Valoarea estimată a achiziției: 531.422,02 lei (fara TVA), defalcată pe loturi
astfel:
Lot 1 - HRANĂ PENTRU BENEFICIARI AFTER – SCHOOL - 437.614,68 LEI fară
TVA
Lot 2 - HRANĂ PENTRU PARTICIPANŢI CURSURI CALIFICARE – 66.055,05 LEI
fară TVA
Lot 3 – SERVICII COOFEE-BREAK/CATERING/HRANĂ PARTICIPANŢI CURSURI
DE INSTRUIRE ŞI WORKSHOPURI – 27.752,29 lei fară TVA
2. DESCRIEREA SERVICIILOR– CERINȚE MINIME
Lot 1 - HRANĂ PENTRU BENEFICIARI AFTER – SCHOOL - 437.614,68 LEI fară TVA
Programul de tip after-school va avea o desfășurare structurată și etapizată,
supravegheat de adulți (persoane angajate în cadrul proiectului) și vor funcționa după
orele de curs, pe întreg parcursul anului școlar și, dacă este cazul, în perioadele de
vacanță.
Beneficiarii acestei activități sunt elevii claselor I-IV înscriși în sistemul de
învățământ național, respectiv Școala Gimnazială nr. 1, sat Iana, dat fiind faptul că aceste
categorii de vârstă necesită o atenție sporită în vederea îndeplinirii sarcinilor aferente
activităților educaționale.
Numărul de copii preconizat a participa la programul şcoală după şcoală este de
159.
In acest scop se bugetează câte un pachet zilnic în sumă de maxim 11,01 lei (fară
TVA) /pachet/copil pentru o perioada de 50 săptămâni * 5 zile* 159 copii = 39.750
pachete.
Cantitatea este una maximală, depinzând de gradul de constituire a grupului țintă și
de ritmul de derulare a activiății.
Pachetele de alimente vor conţine ambalaj şi tacâmuri de unică folosinţă şi minim
FELUL 1, şi DESERT.
Felul 1 (grătar piept pui , grătar pulpe pui, gulaş, tocaniţă de pui, tocaniţă de legume,
ficaţei la tigaie etc ( 100g) cu garnitură - orez , piure de cartofi, cartofi la cuptor( 200g) si
salata de varză (50g), etc, pâine 2 felii/o chiflă sau / Sandwich (chiflă 100g), cașcaval 20g , piept de pui la grătar / piept de curcan - 80g, roșii, castraveți, salată - 50g, măr 100g .
Desert - iaurt,napolitane,cornuri,negrese etc
In cadrul Ofertei Tehnice ofertantul va propune minim 5 meniuri zilnice.
Meniurile propuse vor conţine gramajul mediu asumat pentru fiecare fel de mâncare
propus. Gramajul mediu pentru Pachete hrană copii: 350 g + desert 100 - 150g.
Felurile de mâncare gătite vor fi livrate calde la temperatura de 30...35 grade
Celsius.

Meniurile vor fi realizate după consultarea unui nutriţionist şi vor avea specificate
numărul de calorii și agenții alergeni.
Lot 2 - HRANĂ PENTRU PARTICIPANŢI CURSURI CALIFICARE – 66.055,05 LEI
fară TVA
Scopul acestei activități se fundamentează pe sporirea sanselor de încadrare pe piața
muncii prin formarea de competențe profesionale de tip calificare pentru 80 de membri ai
grupului țintă care fac obiectul măsurilor de ocupare (adulți).
În cadrul acestei activități vor fi furnizate 4 serii cursuri de calificare (360 ore/serie):
instalator, îngrijitor la domiciliu, patiser și frizer.

Numărul de persoane preconizat a participa la cursuri de calificare este de 80.
În acest scop se bugetează câte un pachet zilnic în sumă de maxim 18,34 lei (fară TVA)
/pachet/persoană pentru o perioadă de 45 de zile * 80 persoane = 3.600 pachete.

Pachetele de alimente vor conţine ambalaj şi tacâmuri de unică folosinţă şi minim FELUL
1, şi DESERT.
Felul 1 : grătar piept pui , grătar pulpe pui, gulaş, tocaniţă de pui,tocaniţă de legume,
ficaţei la tigaie, grătar porc( 150g) cu garnitură - orez , piure de cartofi, cartofi la cuptor(
200g) şi salată de varză, murături, varză murată (150g), pîine 2 felii/chiflă. Desert:
iaurt,napolitane,cornuri,negrese, fructe etc.
Meniurile propuse vor conţine gramajul mediu asumat pentru fiecare fel de mâncare
propus. Gramajul mediu pentru Pachete hrană : 600 g + desert 100 - 150g.
Felurile de mâncare gătite vor fi livrate calde la temperatura de 30...35 grade Celsius.
In cadrul Ofertei Tehnice ofertantul va propune minim 5 meniuri zilnice.
Meniurile vor fi realizate după consultarea unui nutriţionist şi vor avea specificate numărul
de calorii și agenții alergeni.

Lot 3 – SERVICII COOFEE-BREAK/CATERING/HRANĂ PARTICIPANŢI CURSURI DE
INSTRUIRE ŞI WORKSHOPURI – 27.752,29 lei fară TVA
a) Servicii de catering pentru workshop-uri 25 pers * 6 workhopuri =150 participanti
b) Servicii catering curs instruire pe baza curriculei și manualelor Consiliului Europe 10
pers*10 zile
c) Catering/hrana participanti instruire privind abilitarea femeilor rome: 120 pers * 4 cursuri
* 2 zile/curs

Serviciile de catering vor include, pentru fiecare eveniment : cafea ( 150 ml/pers ), apa
plată/minerală îmbuteliate în sticle de 500 ml, produse patiserie, dulci şi sărate ( 2
sortimente, 200g/persoana),fructe 150g
Numărul de persoane preconizat a participa la workshopuri este de 25. În acest scop se
bugetează câte un pachet zilnic în sumă de maxim 22,93 lei (fară TVA) /pachet/persoană
pentru o perioadă de 6 workshopuri * 25 persoane = 150 pachete.
Numărul de persoane preconizat a participa la instruire pe baza curriculei şi manualelor
Consiliului Europe este de 10. În acest scop se bugetează câte un pachet zilnic în sumă
de maxim 22,93 lei (fară TVA) /pachet/persoană pentru o perioadă de 10 zile * 10
persoane = 100 pachete.
Numărul de persoane preconizat a participa la instruire privind abilitarea femeilor rome
este de 120. În acest scop se bugetează câte un pachet zilnic în sumă de maxim 22,93 lei
(fară TVA) /pachet/persoană pentru o perioadă de 2 zile *4 cursuri* 120 persoane = 960
pachete. .
Meniurile vor fi realizate după consultarea unui nutriţionist şi vor avea specificate numărul
de calorii și agenții alergeni.
CERINȚE GENERALE:
Livrarea produselor
Întrucat serviciile de catering reprezintă forme de sprijin în cadrul unor activităţi
complexe în cadrul proiectului livrarea produselor se face în baza unei metodologii
adecvate de implementare a contractului, precum şi in baza unei planificări adecvate a
resurselor materiale, umane şi a activităţilor în concordanţa cu activităţile proiectului.
Ofertanţii vor trebui să prezinte în cadrul ofertei tehnice o metodologie de
lucru adecvată în concordanţa cu activitaţile proiectului.
Durata servicilor se intinde pe o perioada derularii activitatilor din proiect in
concordanta cu durata activitătilor enumerate la secţiunea de descriere a serviciilor.
Livrarea serviciilor se va face la locul de desfaşurare a activităţilor adică pe raza
comunei Iana jud. Vaslui pe baza programului stabilit însa, deoarece pot aparea situaţii în
care termenele pot suferii decalaje in funcţie de anumiţi factori, livrările se execută pe baza
de comandă expediată cu cel putin 48 de ore înainte de desfarşurarea evenimentelor în
sprijinul cărora vin serviciile de catering.
Produsele şi materiile prime utilizate vor fi de calitate superioară provenite din surse
controlabile.
La solicitarea autoritaţii contractante furnizorul trebuie să prezinte factura de
furnizare a materiilor prime sau produselor utilizate şi eticheta pentru a putea fi controlaţi
parametrii materiilor prime sau produselor utilizate în activitatea de catering cum ar fi:
provenienţa, compoziţie, gramaj, agenţi alergeni, termen de valabilitate etc.
Preţul va include transport în localitatea Iana, judeţul Vaslui.

Perioada de livrare, numărul de persoane pentru fiecare livrare şi intervalul orar se
vor stabili şi se vor comunica furnizorului prin comandă.
Autoritatea contractantă va putea solicita de la ofertantul caştigator atât date
tehnice privind compoziţia produselor, conform standardului de firmă al producatorului cât
si mostre din fiecare produs.
Responsabilitatea prestatorului
Ofertantul participant la procedura își asumă că are ca obiect de activitate (CAEN
autorizat), cel necesar prestării tipului de servicii care se contractează.
Prestatorul are obligaţia să livreze hrana direct la sediile indicate de către Achizitor
în notele de comandă. La livrare, se va întocmi procesul verbal de recepţie al serviciul
(pentru fiecare serviciu realizat transport, eveniment) care se va semna de către
reprezentanţii prestatorului si de către reprezentanţii achizitorului.
Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta serviciul de preparare şi servire a hranei
în deplină concordanţa cu HG 421/2008 şi Ordinul 914/2006 al Ministerului Sănătăţii şi
Familiei privind aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o
instituţie in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare.
În cazul în care se constată abateri ce pot conduce la consecinţe grave pentru
starea de sănătate a persoanelor ce beneficiază de hrană, Achizitorul va avea dreptul să
oprească distribuirea hranei, iar prestatorul va fi obligat să înlocuiască alimentele sau
hrană în cauză cu altele corespunzătoare, în decurs de 120 minute, fără a pretinde plăţi
suplimentare pentru aceasta.
Ofertantul are obligaţia prelevării de probe la sediul sau din fiecare fel de mâncare
conform legislaţiei in vigoare, care se vor păstra 48 de ore de la data prelevării în
recipiente corespunzătoare, sigilate si etichetate corespunzător, in spaţiu frigorific special
destinat si adecvat acestui scop.
Cerinţe privind depozitarea, manipularea şi transportul hranei
Prestatorul trebuie să asigure condiţiile igienico-sanitare prevăzute de actele
normative în vigoar pentru depozitarea şi păstrarea produselor agro-alimentare pentru
prepararea şi transportul hranei.
Transportul hranei va fi asigurat de către prestator cu mijloacele sale de transport,
până la locaţiile indicate de autoritatea contractantă. Hrana trebuie ambalată
corespunzător.
Toate alimentele care sunt depozitate, împachetate, manipulate şi transportate, vor
fi protejate împotriva oricăror contaminări probabile ce pot face alimentele improprii
consumului uman, periclitării sănătăţii sau contaminării în aşa mod încât nu se vor putea
consuma în acea stare. Astfel, alimentele trebuie amplasate şi/sau protejate astfel încât să
se minimalizeze riscul contaminării.
Recepţia şi plata
Prestatorul are obligaţia să livreze hrana direct la sediile indicate de către Achizitor
în notele de comandă. La livrare, se va întocmi procesul verbal de recepţie al serviciul
(pentru fiecare transport/eveniment) care se va semna de către reprezentanţii prestatorului
si de către reprezentanţii achizitorului.

Recepţia hranei se va realiza la fiecare livrare de către achizitor prin personalul
desemnat. Nu se va distribui hrană fără declaraţia de conformitate si avizul de însoţire al
acesteia.
În cazul constatării unor deficienţe în prestarea serviciilor, acestea se comunică
imediat în scris prestatorului iar măsurile de remediere a deficienţelor vor fi stabilite de
comun acord. Cantităţile constatate lipsă, dacă vor exista, vor fi acoperite in maxim 120 de
minute.
Locurile recepţiei serviciilor vor fi indicate în notele de comandă emise de Achizitor
pe raza comunei Iana, judeţul Vaslui.
Plata serviciilor se va efectua, de regulă, în cel mult 90 zile de la data emiterii
facturii aferente serviciilor de hrană, prin mijloace de decontare legale, conform
reglementarilor in vigoare.
Plăţile se vor efectua in baza:
a)
facturii fiscale, care va fi insoţită de notele de comandă emise de achizitor pentru
fiecare eveniment în parte, inclusiv declaraţiile de conformitate;
b)
procese-verbale de recepţie.
Livrarile se fac conform metodologiei de livrare stabilite între părți.
Întocmirea ofertei tehnice
Ofertanţii vor întocmi propuneri tehnice si financiare.
Este obligatorie întocmirea propunerii tehnice astfel încât, în procesul de evaluare,
informaţiile din propunerea tehnică să permită identificarea facilă a echipamentelor şi a
corespondentei cu cerinţele tehnice din caietul de sarcini.
PREZENTAREA OFERTEI TEHNICE ESTE OBLIGATORIE şi trebuie să conţină
cel puţin o descriere a produselor cu prezentarea tuturor caracteristicilor tehnice. În
plus ofertantul trebuie să prezinte o metodologie realizare a serviciilor în
concordanţă cu natura activităţilor ce se vor realiza şi a resurselor disponibile.
Trebuie prezentată modalitatea de livrare, termenul de livrare de la data primirii
comenzii, modul de respectare a legislaţiei sanitar-veterinare, modul de organizare şi de
alocare a resurselor disponibile. Oferta tehnică trebuie să satisfacă întocmai cerinţele
documentaţiei de atribuire.
Proiectul de contract se va prezenta odată cu oferta tehnică, insuşit pe ultima
pagina. Clauzele se pot negocia dacă nu se încalcă legislaţia în vigoare şi dacă nu
lezează autoritatea contractantă (acesta fiind doar un proiect de contract).
In cadrul Propunerii Tehnice se vor analiza principalele riscuri care pot apărea pe
parcursul desfăşurării prezentului contract de achiziţie publică și se vor prezenta masuri de
reducere a riscurilor identificate.
Riscuri identificate:
- Servicii de slabă calitate realizate de operatori cu experienţă scazută;
- Riscuri de imbolnăvire participanţi la activităţi (beneficiarii directi);
- Riscul de furnizare de servicii incomplete, neconforme;
- Neîncadrarea in termenele impuse de contract;
Evaluarea ofertelor

Vor fi analizate ofertele depuse din punct de vedere a conformităţii acestora
analizându-se concordanţa ofertelor tehnice cu cerinţele din documentaţia de atribuire şi a
caietului de sarcini.
Din punct de vedere financiar se va verifica încadrarea ofertei in limitele valorii
estimate a contractului.
Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț

INFORMATII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII
CONTRACT DE SERVICII
nr.______________data_______________
In temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice și a HCL 3 / 2022 privind aprobarea
Normei Interne a Comunei IANA, jud. Vaslui privind procedura simplificata proprie pentru
atribuirea contractelor de achiziţie publică/acorduri-cadru ce au ca obiect servicii sociale şi
alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile
corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice
între
U.A.T. COMUNA IANA, cu sediul în județul Vaslui, comuna Iana, cod înregistrare fiscală
nr.
3394325,
conturi
RO87TREZ657500606X006548
–
lider,
RO59TREZ65721D483103XXXX și RO61TREZ65721D427500XXXX deschise la
Trezoreria Municipiului Bârlad, reprezentată prin domnul Ionuț-Adrian Totolici, având
funcția de primar, in calitate de Beneficiar pe de o parte,
,
şi
……... ................ ........................... ……………. denumirea operatorului economic ,
adresă ………………… ............................................, telefon/fax ........................................,
numar de înmatriculare ....................................., cod fiscal .................................., cont
(trezorerie, bancă) ........................................................................................
reprezentată
prin
................................................................................................
(denumirea
conducătorului), funcţia...............................................în calitate de prestator, pe de altă
parte.
2. Definţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a.
contract – prezentul contract şi toate anexele sale;
b.
achizitor şi prestator - părţile 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 – activităţile a căror prestare face obiectul 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 în legătură cu serviciile prestate conform contractului;
f.
forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, 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: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă, ci enunţiativă. 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 alţi termeni pe care părţile înţeleg 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 viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 -Termenul “zi”ori “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze ...............................................(denumirea
serviciilor), în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin
prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru
serviciile prestate.
5. Preţul contractului
5.1- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor,
este de ...................... lei, sau, după caz, …….. euro, la care se adaugă ……… TVA.
5.2 Pretul va fi platit prestatorului urmare prezentarii facturii. Factura va fi emisa in urma
receptiei serviciilor, adica la numar de participanti prezenti la seminar. Termenul de plata
este de 30 de zile de la emiterea facturii.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract se întinde pe perioada contractului de finanțare pentru
implementarea proiectului ”Bună guvernanță și egalitate de șanse în Iana” - Cod
proiect PN1049, începand de la data semnarii contractului. …….
7.- Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ....
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
-oferta tehnica
-oferta financiara
-caietul de sarcini
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 presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare
prezentat în propunerea tehnică.
9.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească 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 legătură cu produsele achiziţionate; şi
ii)
daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de
către achizitor.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în
termenul convenit.
10.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termenul convenit de la
emiterea facturii de catre acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea
prevederilor legale.
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei
prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a

beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzator zilei de efectuare a
plăţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în
cel mai scurt timp posibil.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuseste să-şi execute
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota procentuală in valoare de 0,1%
din preţul contractului/zi intarziere.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul ii poate solicita a plăti ca penalităţi, o
sumă echivalenta cu o cotă procentuală din plata neefectuată, adica 0,1% din preţul
contractului/zi 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 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 pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului.
Clauze specifice
13. Alte resposabilităţi ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură
provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din
contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe
toată durata contractului. Graficul de prestare este anexa a ofertei tehnice.
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului
14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii
pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare
îndeplinirii contractului.
15. Recepţie şi verificări
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
16. Începere, finalizare,întârzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt
posibil de la primirea ordinului de începere a contractului. Data maxima de emitere a
ordinului de incepere a contractului este de 7 zile lucratoare.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare,
datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;
16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a
acestora prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie

finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii
prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i)
orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului ; sau
ii)
alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea
contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi
vor semna un act adiţional.
16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu
acordul părţilor, prin act adiţional.
16.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi prestatorului.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
18. Amendamente
18.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.
20. Cesiunea
20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate
prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau
orice alte obligaţii asumate prin contract.
21. Forţa majoră
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4 - 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 limitarii consecinţelor.
21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte dauneinterese.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune 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 legătură cu îndeplinirea contractului.
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuaăa, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.
23. Limba care guverneaza contractul
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Comunicari

24.1 - (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.
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail,
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.
Achizitor,
.............................
(semnatura autorizată)

Prestator,
..............................
(semnatura autorizată)

FORMULARE
FORMULARUL 1
Înregistrată la sediul autorității contractante (..................., România)
Nr. ______/_____________________

OFERTANTUL ________________________________________ (denumirea/numele)
Adresa:________________________________________________
Telefon: ______________________
Fax: __________________________
E-mail: ________________________
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către: Primăria Comunei IANA,
Jud. Vaslui
Ca urmare a Anunțului de participare simplificat nr….. publicat pe site-ul
https://www.primariaiana.ro/ secțiunea Anunțuri Publice privind achiziția prin procedură
simplificată proprie a serviciilor de „…”, cod. CPV … .
Noi SC …., vă transmitem, alăturat, următoarele documente care însoțesc oferta:
Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, un (1) exemplar original și un (1) exemplar
în copie, fiecare conținând:
✓ Documente de calificare;
✓ Propunerea tehnică;
✓ Propunerea financiară.
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele
dumneavoastră.
Data completării :[ZZ.LL.AAAA]
Cu stimă,
[Nume ofertant],
(numele, semnătura autorizată și ștampilă)

FORMULARUL 2
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
(art. 164 din Legea 98/2016)
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al
_____________________________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute
la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv:
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. 1013 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.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare,
de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta
definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.
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 dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________.
Data completării ......................
[Nume ofertant],
(numele, semnătura autorizată și ștampilă)

FORMULARUL 3
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)
1.
Subsemnatul/a……………………,
în
calitate
de
…………………….(ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant),
la…………………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în
declaraţii, următoarele:
a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul
subscris al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio
persoană care face parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de
supervizare a ofertantului, a terților susținători ori subcontractanților propuși, nu participă în
procesul de verificare/evaluare a ofertelor;
b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până
la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de
supervizare a Comunei IANA;
c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes
personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură
să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de
evaluare;
d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem
acţionari ori asociaţi semnificativi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul
al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în
cadrul Comunei IANA, implicate în procedura de atribuire;
e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau
afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu
funcţii de decizie în cadrul Comunei IANA și care sunt implicate în procedura de atribuire.
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul
derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi
desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Comunei IANA cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completării ......................
[Nume ofertant],
(numele, semnătura autorizată și ștampilă)

FORMULARUL 4
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167
din Legea 98/2016
Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului
economic persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura simplificată proprie pentru
achiziția de servicii de ..................................., cod CPV ..................................., la data de
............................., organizată de Comuna IANA, declar pe proprie răspundere că:
1.
Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la
bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art.
166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
2.
Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din
Legea 98/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activității;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea;
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței
în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în
cauză;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul
unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții 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 sancțiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecție;
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante,
să obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o
influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din
procedura de atribuire.
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Data completării ......................
[Nume ofertant],
(numele, semnătura autorizată și ștampilă)

FORMULARUL 5
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

PROPUNEREA TEHNICĂ

-

Prezentat ca și document distinct -

FORMULARUL 6

.............................................
(denumirea/numele ofertant)
OFERTA FINANCIARĂ
Către, COMUNA IANA
1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ................
...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerințele
cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm serviciile de ........................
............................................................. cod CPV ………………. pentru prețul de
........................................................... (cifre și litere) Lei la care se adaugă ..................... (cifre
și litere) Lei, valoarea TVA.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm
serviciile de .......................................................cod CPV ………. în termenul de .........
zile/ore (după caz) înscris în Propunerea tehnică și pe toată perioada contractului.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de
................................................... zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de
....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă, împreună
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca
fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă
primită, dacă acestea nu îndeplinesc toate condițiile menționate în documentația de atribuire.

Data _____/_____/_____

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

