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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 6. “Promovarea incluziunii sociale”
DMI 6.3. “Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”
Titlul Proiectului: “Oportunitati pentru viitor prin sanse egale”
Numar identificare contract: POSDRU/144/6.3/S/131904
APROBAT,
Florian Gabriel ILIA
Președinte și Director
General

SPECIFICATII TEHNICE
Pentru procedura simplificata de achizitie de
„Servicii catering”- regiunea Nord - Est – Iasi
în cadrul proiectului “Oportunitati pentru viitor prin sanse egale”, ID 131904

Achizitor

SIVECO Romania S.A.

Titlul proiectului POSDRU

„Oportunitati pentru viitor prin sanse egale”,
POSDRU/144/6.3/S/131904
Partener

Calitatea achizitorului în cadrul proiectului

Introducere
Prin prezentele Specificatii tehnice, SIVECO Romania S.A. invită operatorii economici interesati să depună
oferte pentru achiziţia de „Servicii catering” pentru implementarea Proiectului “Oportunitati pentru viitor prin
sanse egale”, ID 131904.
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Acest proiect este finantat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013, Axa prioritară 6. “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3. “Promovarea
egalitatii de sanse pe piata muncii”.

Specificatiile tehnice solicitate vor fi considerate minime si obligatorii. Neîndeplinirea acestor specificatii
minime si obligatorii va conduce la declararea ofertei ca neconformă si la respingerea acesteia.
În cadrul Ofertei se va detalia de către Ofertant conformitatea solutiei ofertate cu toate cerintele mentionate in
prezentele Specificatii tehnice. Evidentierea modurilor si mijloacelor prin care se asigură conformitatea cu
aceste cerinte trebuie să fie detaliată la elaborarea Ofertei
Ofertantul trebuie sa raspundă punctual la toate cerintele cuprinse în Specificatiile tehnice si să detalieze în
propunerea sa tehnică modurile si mijloacele prin care solutia ofertată îndeplineste aceste cerinte.
I. INFORMATII GENERALE
I. a. Achizitor

Denumire: SIVECO Romania S.A.

Adresa:
Soseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Cladire C4, Bucuresti,
Sector 1
Localitate:

Cod postal:

Tara:

Bucuresti

013685

Romania

Persoane de contact:
Adriana Visan
E-mail:
adriana.visan@siveco.ro

Telefon:
+40 (21) 302.33.00
Fax: +40 (21) 302.33.91

I.b. Sursa de finantare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,
Axa prioritară 6. “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3. “Promovarea
egalitatii de sanse pe piata muncii”
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II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Descriere
II. 1.1 Denumire contract: ”Servicii catering”
II. 1.2) Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor ce vor fi achizitionate
Se vor achizitiona servicii de catering, pentru desfasurarea in conditii optime a cursului de initiere
TIC organizat in cadrul activitatii „A7 Organizarea de cursuri de calificare/recalificare, si initiere
pentru grupul tinta” din cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/131904.
Servicii de catering pentru regiunea Nord - Est – Iasi, judetul Iasi
II.1.3) Cod CPV: 55520000-1 - Servicii de catering
II.1.4) Procedura se finalizează prin: Contract de prestari servicii
II.1.5) Durata contractului de achiziţie: pana la 31.05.2015
Durata de executie a serviciilor pana la data de 30.04.2015, incepand cu data semnarii contractului
II. 1.6.) Procedura de efectuare a achizitiei: Procedura simplificata conform Ordin 1120/2013
II. 1.7.) Valoarea totala estimată este de 3.444,00 lei, fără TVA.

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantităti
Informatiile privind aspectele tehnice ale serviciilor se regăsesc în capitolul VI al prezentelor
Specificatii tehnice

III. CRITERIUL DE ATRIBUIRE AL PROCEDURII DE ACHIZITIE
Pretul cel mai scazut
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IV. EVALUAREA OFERTELOR
Oferta declarata castigatoare va fi oferta care in urma evaluarii tuturor aspectelor privind capacitatea
economica, profesionala si tehnica prezentate si a compararii acestora cu specificatii tehnice descrise, va
indeplini integral si corespunzator cerintele solicitate in prezentele Specificatii tehnice, si va oferi pretul cel mai
scazut raportat la calitatea serviciilor ofertate.
In masura in care in urma aplicarii criteriului de atribuire cel putin 2 ofertanti se afla la egalitate, se va solicita
ofertanţilor în cauză să depună o nouă ofertă de preţ, în plicuri închise şi sigilate. Oferta declarata castigatoare
va fi oferta care va prezenta pretul cel mai scazut.
V. CERINTE MINIME SI OBLIGATORII
A. CAPACITATEA PROFESIONALA SI ECONOMICA
Informaţii şi formalitaţi necesare pentru evaluarea
respectarii cerinţelor menţionate:
Niveluri specifice minime necesare

Cerinte minime obligatorie:

Formularul 1 – în original
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că
ofertantul se află în una din situaţiile prevăzute de art.
14 din O.U.G. nr. 66/2011, acesta va fi exclus de la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie.
Acest document se va prezenta inclusiv de
Cerinţa nr. 1
eventualii subcontractanti si asociati. Persoanele
Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 14 cu funcţie de decizie din partea achizitorului în ceea
din OUG nr. 66/2011
ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea
procedurii de atribuire, precum si membrii comisiei de
evaluare sunt:
Nume/Prenume
Florian Gabriel ILIA
Alexandru Mihail RADASANU
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Doina Mihaela BINIG
Daniela BICHIR
Bogdan CIUNGRADI
Camelia MOCANU
Emil DRAGOMIRESCU
Adelina Simina PREDESCU
Razvan Nicolae CODREANU
Cristina Itcus
Mirela Tacu
Teodora MANEA
Florina Negura
Adriana Visan
Iulian Octavian Draghici
Elena Postole
Operatorul economic ofertant trebuie să prezinte:
-

Cerinţa nr. 2
Certificat constatator

Certificat constatator eliberat de Ministerul
Justiţiei – Oficiul Registrului Comerţului din
care să rezulte numele complet, sediul,
persoanele
autorizate/administratori,
activităţile principale valabil la data
depunerii ofertelor, Operatorul economic
trebuie sa aibă in obiectul de activitate
furnizarea de servicii de tipul celor prevăzute
în specificatiile tehnice, respectiv servicii de
catering sau echivalent.

Pentru asociaţii sau fundaţii se va prezenta
extrasul de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
de pe lângă judecătoria în a cărei circumscripţie îsi
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are sediul ofertantul, din care să reiasă că organizaţia
are în obiectul de activitate activităţi similare cu
obiectul contractului: servicii de catering.
Documentul se va prezenta in original, sau in copie
legalizata sau în copie pe care se va menţiona
„conform cu originalul” semnată şi ştampilată.
In cazul persoanelor juridice/fizice străine: Operatorul
economic va prezenta documente edificatoare prin
care să dovedească o forma de înregistrare ca
persoană fizică sau juridică, în conformitate cu
prevederile
legale
din
ţara
în
care
candidatul/ofertantul este rezident. Documentele se
vor prezenta în original sau în copie legalizată.
Documentele vor fi prezentate în limba în care au fost
emise, însoţite de traducerea legalizată în limba
română.
În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare
asociat este obligat să prezinte aceste documente.
Cerinţa nr. 3
Formularul nr. 2 - Fişa de informaţii generale - in
original

Operatorul economic ofertant trebuie să completeze:


Formularul nr. 2 - Fişa de informaţii
generale - in original

Ofertantul (operatorul economic sau asocierea)
trebuie să demonstreze experienta similara in ultimii
Experienţa similară
3 ani prin prezentarea a minim 1 (un) contract avand ca obiect prestarea de servicii similare de
Ofertantul (grupul de operatori economici/asocierea)
catering
trebuie să demonstreze o experienta in prestarea de
servicii similare celor care fac obiectul prezentului In vederea sustinerii experientei similare ofertantii vor
contract, respectiv:
prezenta urmatoarele documente suport:
Cerinţa nr. 4

-

servicii de catering

in contracte sau
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copii de pe contractul oferit ca experientă similară;
.
echivalente (exemplu recomandări, declaratii de
receptie
a
serviciului,
document
constator)
contrasemnate
de
către
Achizitor/clientul
privat/beneficiar, din care să rezulte informaţii cu
privire la beneficiarul contractului, perioada în care sa derulat contractul, tipul serviciilor livrate, valoarea
serviciilor livrate/prestate corespunzatoare cu cerinta
solicitata.
Documentele se vor prezenta in copie „conform
originalului”.

B. CERINTE TEHNICE
Operatorul economic trebuie să asigure următoarele servicii:
Servicii de catering – Regiunea Nord – Est – Iasi, judetul Iasi
Servicii de catering pentru 41 persoane participante la cursul de initiere TIC. Cursul va avea loc in localitatea
Iasi, din judetul Iasi.
Participanti la curs vor fi impartiti in 2 grupe. Repartizarea estimata a cursantilor care vor beneficia de serviciile
de catering, pe zile se regaseste in tabelul de mai jos.
Cursurile se vor desfasura sambata si duminica.
Precizam ca numarul cursantilor din graficul mentionat poate suferi modificari fata de numarul efectiv de la
data la care se vor desfasura cursurile.
Numarul exact de persoane participante/grupa, locatia si perioada pentru locatia respectiva, vor fi comunicate
cu cinci zile lucratoare inainte de inceperea cursului, printr-o Notificare scrisa transmisa Prestatorului de catre
Achizitor.
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Numărul de persoane pentru care se va livra cateringul va fi comunicat până în orele 11:00 a zilei respective
Operatorul economic trebuie să fie flexibil în ceea ce privește perioadele precizate în contract și numărul de
meniuri care pot varia, astfel că există posibilitatea de a suferi modificări ce vor fi aduse de către achizitor. De
asemenea, operatorul economic trebuie să asigure respectarea de către personalul propriu a normelor legale
privind - Securitatea și Sănătatea Muncii și Situații de Urgență.
Denumire
Număr
Cantitate/
serviciu persoane persoana

Regiunea

Locatie

Ziua

-1

-2
Iasi

-3

-4

-5

-6

1

pranz

11

1

2

pranz

11

1

3

pranz

11

1

4

pranz

11

1

5

pranz

11

1

6

pranz

10

1

7

pranz

10

1

8

pranz

10

1

9

pranz

10

1

10

pranz

10

1

11

pranz

21

1

1

pranz

10

1

2

pranz

10

1

3

pranz

10

1

4

pranz

10

1

5

pranz

10

1

6

pranz

10

1

Nord-Est
(Grupa 1
de
cursanti)

14.03.2015
30.04.2015

Nord-Est

Iasi

(Grupa 2
de
cursanti)

14.03.2015
30.04.2015
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Denumire
Număr
Cantitate/
serviciu persoane persoana

Regiunea

Locatie

Ziua

-1

-2

-3

-4

-5

-6

7

pranz

10

1

8

pranz

10

1

9

pranz

10

1

10

pranz

10

1

11

pranz

20

1

Oferta tehnică va conține minim 6 variante de meniu.
Variantă de meniu trebuie să conțină pentru 1 persoană cel puțin următoarele:


1 fel de bază cu carne, minim 150 gr de produs finit / pers sau 1 fel de baza meniu post, minim
150 gr de produs finit*



garnitură, minim 200 gr / persoană



salată



minim 1 chiflă / persoană

*Specificarea felului de baza per numar de persoane va fi precizat in notificarea care se va transmite
Prestatorului pentru fiecare grupa/curs in parte.

IMPORTANT! Trebuie prezentate minim 6 variante de meniuri, astfel incat meniul sa nu fie acelasi in cel
putin sase zile consecutive.

Oferta de catering va fi realizata pe baza urmatoarelor informatii:
Fiecare operator economic va menționa obligatoriu în oferta sa gramajul pentru fiecare produs, respectiv
gramajul total pentru fiecare meniu / persoană.
Pretul serviciilor ofertate trebuie să includă: preparare și/sau achiziție produse, transport hrană, manipulare,
livrare, servire, tacâmuri de unica folosinta, șervețele, ambalaje, pentru fiecare persoană (la fiecare masă /
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servire).
Prestatorul va asigura serviciile de servire pe toată durata contractului:
-

Modalitatea de servire a mâncării este livrare la caserolă.

-

Gustarea va fi pusă la dispoziția achizitorului conform graficului de livrari comunicat de către

achizitor, care va deveni anexa la contract;
În cazul în care vor aparea modificări în graficul de livrare, respectiv modificări cu privire la data, acestea vor
fi anunțate cu minim 48 de ore înaintea datei prestării serviciilor, fără ca aceste modificări să atragă penalizări
sau obligația Achizitorului de a plăti mai multe porții decât au fost efectiv utilizate de către achizitor.
Serviciile de catering care urmează a fi prestate constau în:
(i)

pregătirea mâncării ,

(ii)

transportul, manipularea și servirea produselor alimentare și de alimentație publică într-un mod igienic,
cu respectarea tuturor normelor sanitare și sanitar veterinare în vigoare

(iii)

asigurarea curățeniei la locul servirii meselor

La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie sa respecte toate instrucţiunile, formularele, cerintele, clauzele
contractuale şi specificaţiile conţinute în aceste Specificatii tehnice.

Contravaloarea serviciilor administrative va fi inclusa in valoarea ofertei, nu va fi ofertata ca linie distincta.
La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie sa respecte toate instrucţiunile, formularele, cerintele, clauzele
contractuale şi specificaţiile conţinute în aceste Specificatii tehnice.
Anexele şi formularele prevazute în cadrul Specificatiilor tehnice trebuie completate în mod corespunzator.
Formularele, declaraţiile şi certificatele prevazute trebuie semnate (nume, prenume, semnatura) şi stampilate,
în original, daca nu se specifica altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate.
Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta în prealabil condiţiile generale şi particulare care guverneaza
acest contract ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt condiţiile proprii de vânzare
ale ofertantului.
Prezentele cerinte fac parte integranta din Specificatiile tehnice şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul
cerinţelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica şi financiarǎ.
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Toate cerinţele sunt minimale şi obligatorii. Daca nu sunt îndeplinite caracteristicile minime obligatorii, oferta
este consideratǎ neconformǎ.
NOTA: Cerintele detaliate anterior reprezinta cerinte minime pentru ca oferta sa fie considerata
conforma. Neconformitatea cu cerintele minime va atrage descalificarea ofertei tehnice ca neconforma.
Plata serviciilor
1.

Plata serviciilor se va face in Lei, prin ordin de plata, in termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii.
Ofertantul va emite factura pentru serviciile prestate numai dupa ce Achizitorul va receptiona serviciile
prestate prin semnarea Procesului verbal de receptie. Valoarea finala a contractului va fi determinata
de serviciile efectiv realizate de Prestator calculata la numarul de participanti efectiv prezenti la
formare si a pretului unitar prezentat de Prestator in propunerea financiara declarata castigatoare.

2. Plata serviciilor se va face pe baza următoarelor documente:
a. Factura fiscală în original;
b. Procesul verbal de recepţie cantitativă si calitativa întocmit de comisia unităţii achizitoare în prezenţa
delegatului Prestatorului,
c. Tabel nominal privind numarul de participanti care au beneficiat de serviciile de catering

VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare ofertei

Oferta va fi prezentată în limba ROMÂNĂ.
De asemenea, orice corespondentă si
documente legate de procedura de atribuire
transmise între Ofertant si Achizitor trebuie să
fie în limba română.
Documentele emise în altă limbă vor fi însotite
de traducerea autorizată în limba română.

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

30 de zile de la data limită de primire a ofertelor.

VI.3) Garantia de buna executie

Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna
la dispozitia achizitorului o garantie de buna
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executie a contractului in cuantum de 5% din
pretul contractului fara TVA,
Garanţia de bună execuţie se va constitui
printr-un instrument de garantare emis în
condiţiile legii de o societate bancară sau de
o societate de asigurări, sau prin virament
bancar in contul indicat de Achizitor in
contract. În cazul în care se va constitui printrun instrument de garantare se va utiliza
completata conform Formularul nr. 5
Scrisoare de garantie bancara de buna
executie” din Sectiunea Formulare, prezentelor
Specificatii tehnice.
Garanţia de bună execuţie se va prezenta
achizitorului în termen de 15 zile de la semnarea
contractului. In caz contrar, contractul se va
desfiinta si achizitorul va considera contractul ca
nefiind incheiat urmând a fi reţinută garanţia de
participare.
Scrisoarea de garantie de buna executie se
prezinta in original.
Perioada de valabilitate a garanţiei de bună
execuţie a contractului va depasi cu 30 de zile
durata de valabilitate a contractului.
Achizitorul va elibera/restitui garanţia de bună
execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii
de către contractant a obligaţiilor asumate prin
contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la
acea dată pretenţii asupra ei.
Nota:
Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile
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legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor
mici si mijlocii, modificata si completata prin
O.G. nr. 27/2006) si doresc sa depuna 50% din
valoarea garantiei de buna executie vor depune
Declaratia privind incadrarea intreprinderii in
categoria IMM, conform prevederilor Legii nr.
346/2004, cu modificarile şi completarile
ulterioare.
VI.4) Modul de prezentare a ofertei
Ofertantul va prezenta propunerea tehnică in
conformitate cu cerintele tehnice prevazute la
sectiunea V, pct. B. Informatiile din propunerea
tehnica trebuie sa permita identificarea cu
usurinta a corespondentei cu toate cerintele
minime impuse in Specificatiile tehnice.
Ofertantii care participă la procedura de atribuire
înțeleg să ofere numai servicii care să
îndeplinească condițiile specificate in sectiunea
V, pct. B.
Propunerea tehnica va cuprinde cel putin:
obiective contract, prezentare detaliata a
serviciilor
furnizate
pe
categorii
si
subcategorii prin care ofertantul trebuie sa
demonstreze
corespondenta
propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice .

Propunerea financiara se intocmeste conform
Formular 3 – Formular de oferta si
Centralizatorul de preturi din capitolul de
Formulare – in original. Pretul ofertat se va
exprima in LEI fara TVA, cu doua zecimale. Se
va preciza atat pretul unitar pentru fiecare
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serviciu ofertat cat si pretul total, cu doua
zecimale. Pretul din oferta financiara va fi ferm si
nu se va modifica.
Pretul total nu va putea depasi valoarea
estimata mentionata la punctul II.7).

Nu este acceptata oferta alternativa.
Adresa si locul de depunere a ofertei:
Oferta se depune la registratura SIVECO
Romania S.A. - Şos. Bucureşti–Ploieşti 73 – 81,
Complex Victoria Park, corp clădire C4, sector 1,
Bucureşti, tel: 021/302 33 00; fax: 021/ 302 33
91, însoțită de scrisoarea de înaintare,
Formularul 4 – Scrisoare de înaintare - în
original;

Ofertantul va depune un singur exemplar al
ofertei, în original, într-un plic exterior, închis
corespunzător şi netransparent.
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa
SIVECO Romania S.A. - Şos. Bucureşti–Ploieşti
73 – 81, Complex Victoria Park, corp clădire C4,
sector 1, Bucureşti denumirea procedurii
«Servicii catering», proiectul “Oportunitati
pentru viitor prin sanse egale”, ID 131904 şi
numele ofertantului.
Dacă plicul exterior nu este marcat conform
prevederilor de mai sus, Achizitorul nu îşi asumă
nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Nu vor fi admise plicuri deteriorate, desfăcute
sau cu semne distinctive.
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Oferta poate fi depusă prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire sau
livrată personal la sediul Achizitorului.
Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele
menţionate anterior sau la o altă adresă decât
cea stabilită în anunt nu vor fi luate în
considerare.
Oferta depusă la o alta adresă a Achizitorului
decât cea stabilită la punctul I.a) sau după
expirarea datei limită pentru depunere se
returnează nedeschisă.
Întreaga ofertă va fi numerotată şi ştampilată pe
fiecare pagină.
Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau
financiare, are ca efect descalificarea
ofertantului.
Orice ofertant interesat are dreptul de a solicita
în scris clarificări privind prezenta documentatie
pana cel tarziu cu 3 zile inainte de data limita
stabilita pentru depunerea ofertelor.
VI.5) Posibilitatea retragerii sau modificării Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin
ofertei
solicitare scrisă adresată achizitorului pâna la
data depunerii ofertelor.
Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei,
pâna cel mai târziu cu o zi înainte de data
stabilită pentru depunerea ofertelor, prin
solicitare scrisă adresată achizitorului în vederea
modificării ofertei.
Se consideră oferta întârziată oferta depusă la
altă adresă decât cea indicată în anunţ şi în
prezentul document ori este primită de achizitor
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după expirarea datei limită de depunere.
Ofertele întârziate se returnează ofertantului
nedeschise.
VI.6) Data limită de depunere a ofertelor

10.03.2015, ora 12.00

VI.7) Evaluarea ofertelor

a) Comisia de evaluare are obligatia de a
analiza documentele care însoţesc oferta.
Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească
cerinţele solicitate privind capacitatea tehnică
şi/sau
capacitatea
economico-financiară.
Comisia de evaluare va stabili care sunt
clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei
oferte, precum şi perioada acordată pentru
transmiterea clarificărilor, dupa caz.
b.) În cazul unei oferte care are un preţ aparent
neobişnuit de scăzut în raport cu serviciul care
urmează să fie furnizat, comisia de evaluare are
obligaţia de a solicita, în scris şi înainte de a lua
o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi
precizări pe care le consideră relevante cu
privire la ofertă, precum şi de a verifica
răspunsurile care justifică preţul respectiv. În
cazul în care ofertantul nu prezintă informaţiile
solicitate sau aceste informaţii nu pot justifica
preţul aparent neobişnuit de scăzut, oferta sa va
fi considerata inacceptabila.
c.) Comisia de evaluare are dreptul de a
respinge o ofertă în oricare dintre următoarele
cazuri:
1. oferta propusa nu respectă
prevăzute în Specificatiile tehnice;

cerinţele

2. ofertantul nu transmite în perioada precizată
de către comisia de evaluare clarificările /
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răspunsurile solicitate;
3. ofertantul modifică, prin clarificările pe care le
prezintă, conţinutul ofertei propuse;
4. explicaţiile prezentate de ofertant ca urmare a
unei solicitări de clarificari formulate de Achizitor
nu sunt concludente sau nu sunt susţinute de
documente justificative solicitate de comisia de
evaluare.
d.) Singura modificare permisă în ofertă, fără a
atrage excluderea acesteia din procedura de
achizitie, este corectarea eventualelor erori
aritmetice. Comisia de evaluare are dreptul de a
corecta erorile aritmetice numai cu acceptul
ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă
corectarea acestor erori/vicii, oferta sa va fi
considerată
necorespunzătoare
şi,
în
consecinţă, va fi respinsă de către comisia de
evaluare.
Erorile aritmetice se corectează după cum
urmează:
a) dacă există o discrepanţă între preţul
unitar şi preţul total, trebuie luat în
considerare preţul unitar, iar preţul total va
fi corectat corespunzător;
b) Modificarea cantitatilor sau a pretului unitar
ofertat, ca raspuns la o solicitare de
corectare a erorilor aritmetice, atrage dupa
sine respingerea ofertei;
c) dacă există o discrepanţă între litere şi
cifre, trebuie luată în considerare valoarea
exprimată în litere, iar valoarea exprimată
în cifre va fi corectată corespunzător.
Viciile de formă reprezintă acele erori sau
omisiuni din cadrul unui document a căror
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corectare/completare este susţinută în mod
neechivoc de sensul şi de conţinutul altor
informaţii existente iniţial în alte documente
prezentate
de
ofertant
sau
a
căror
corectare/completare are rol de clarificare sau
de confirmare, nefiind susceptibile de a produce
un avantaj incorect în raport cu ceilalţi
participanţi la procedura de atribuire.
Ofertele nu se vor deschide in sedinte publice.

Acceptat ?
Functie

Nume

Semnatura

Data
Da/Nu

Avizat

Consilier juridic

Adelina Predescu

Avizat

Manager de Program

Emil Dragomirescu

Avizat

Responsabil Financiar

Camelia Mocanu

Avizat

Responsabil proiect

Florina Negura

Intocmit

Asistent manager

Adriana Visan
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C. FORMULARE SI MODELE
Fiecare ofertant care participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie are obligaţia de a
prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzator şi semnate de
persoanele autorizate.
1.
2.
3.
4.
5.

Formularul 1 – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 14 din OUG 66/2011
Formularul 2 – Fişa de informaţii generale
Formularul 3 – Formularul de Oferta
Formularul 4 – Scrisoare de înaintare
Formularul 5 – Model de garantie de buna executie
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Formular nr.1
Operator economic
___ (denumirea/numele)____
DECLARATIE de respectare a OUG 66/2011 privind conflictul de interese
in cadrul procedurilor de achizitie
Subscrisa................................................................, cu sediul in…………, str…………., inregistrata la Oficiul
Registrului
Comertului………………….,
sub
nr……………,
reprezentanta
legal
prin..............................................................................., in calitate de ofertant
la
procedura de
achizitie.......................................................................... avand ca Achizitor. SIVECO ROMANIA S.A., cu sediul
in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, sector 1, Complex Victoria Park, Corp C4, declar pe propria
raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in
acte publice, ca societatea:
Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi anume:
-

nu există legături între subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului
nu exista legaturi între subscrisa si membrii comisiei de evaluare
nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta procedura de achizitie.

De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris Achizitorul de
îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri
pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011.
Subscrisa, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Achizitorul
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care
dispun.
Înteleg de asemenea că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsă.
Data: [ZZ.LL.AAAA]
__[Nume şi preunme]__
______[Funcţia]_____
_____[Operatorul economic]__
____[semnătură şi ştampilă]___
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Formular nr. 2
OFERTANTUL
.............................................
(denumirea/numele)
FISA INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: ..............................Fax:............................. E-mail....................................
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare
inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
prevederile din statutul propriu)

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

(numarul, data si locul de

...................................................................(in conformitate cu

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ..................................(adrese complete, telefon/fax,
certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:

Operator economic,
.......................
(semnatura autorizata)
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Formular nr. 3
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea achizitorului şi adresa completă)
1. Examinând Specificatiile tehnice, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... (denumirea/numele
ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentul mai sus
mentionat, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) ……, pentru suma de ..................................
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în
valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din caietul de
sarcini, in termen de ___________________ zile de la solicitarea achizitorului.
3.
Ne
angajăm
să
menţinem
această
ofertă
valabilă
pentru
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)

o

durată

de

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. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim
garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în
mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie aceasta ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
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Anexa la Formularul 3
Centralizator preturi

Regiunea

Locatie

Ziua

Denumire
serviciu

Număr
persoane

Cantitate/
persoana

-1

-2

-3

-4

-5

-6

Iasi
14.03.2015
30.04.2015

1

pranz

11

1

2

pranz

11

1

3

pranz

11

1

4

pranz

11

1

5

pranz

11

1

6

pranz

10

1

7

pranz

10

1

8

pranz

10

1

9

pranz

10

1

10

pranz

10

1

11

pranz

21

1

Nord-Est
(Grupa 1 de
cursanti)

Preţ
unitar
(Lei),
fara
TVA
-7

Pret total
Lei/serviciu,
fara TVA
(8)=(5)*(6)*(7)

Total (grupa 1 de cursanti)
Nord-Est
(Grupa 2 de
cursanti)

Iasi
14.03.2015
30.04.2015

1

pranz

10

1

2

pranz

10

1

3

pranz

10

1

4

pranz

10

1
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Regiunea

Locatie

Ziua

Denumire
serviciu

Număr
persoane

Cantitate/
persoana

-1

-2

-3

-4

-5

-6

5

pranz

10

1

6

pranz

10

1

7

pranz

10

1

8

pranz

10

1

9

pranz

10

1

10

pranz

10

1

11

pranz

20

1

Preţ
unitar
(Lei),
fara
TVA
-7

Pret total
Lei/serviciu,
fara TVA
(8)=(5)*(6)*(7)

Total (grupa 2 de cursanti)
Total servicii catering Regiunea Nord - Est

Operator economic,
.......................
(semnatura autorizata)
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Formular nr. 4
OFERTANTUL

Inregistrat la sediul achizitorului

……………………........

nr. _________ / __ . __ . ____

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către:...........................................................
(denumirea achizitorului şi adresa completa )

Ca urmare a anuntului dumneavoastră, publicat in pe siteul ______________ sub nr………………,
privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului ………………....................(denumirea contractului
de achiziţie) noi
………………………………(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat
următoarele :
Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând: :
a) Oferta ;
b) Documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării:

Operator economic,
..................................................
(semnătura autorizată)
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FORMULAR nr. 5
BANCA
.......................
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE
Către .................................................................
(denumirea achizitorului şi adresa completă)
Cu privire la contractul de achiziţie....................................................................,
(denumirea contractului)
încheiat între ..................................., în calitate de contractant, şi ......................................, în calitate de
achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la ...................................sume de
.................... reprezentând ........% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima să
cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt
acestea prevăzute în contractul de achiziţie mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în
cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ................... .
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau
să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul
nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca ............... în ziua ..... luna ........... anul ......
(semnătura autorizată)
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