
   
 
 

 
FORMULARE 

 
(Adresa de inaintare, Documente de calificare, Propunere tehnica, Propunere financiara, Formulare 

inaintare oferta si garantia de participare) 
 

 
Fiecare ofertant care participă la achiziție pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are 

obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod 
corespunzator şi semnate de persoanele autorizate.  
 
 
 
II. Formulare documente de calificare 
 
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.59-60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu 
modificarile si completarile ulterioare (Formular nr.1) 
2. Acordul de asociere (Formularul nr. 2) 
3. Acordul de subcontractare (Formularul nr. 3) 
4. Angajament privind susţinerea tehnica şi profesională a ofertantului (Formularul nr. 4) 
5. Declaratie  privind susţinerea tehnica şi profesională a ofertantului (Formularul nr. 4 A) 
 
 
II. Formulare propunere tehnica 
 
6. Declaratia privind insusirea cerintelor solicitate prin caietul de sarcini (Formular  nr.5) 
7. Declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de  mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca 
(Formular nr.6) 
 
III. Formulare propunere financiara 
 
8. Formular de oferta (Formular nr.7) 
9. Detaliere costuri pentru servicii de catering (Formular nr. 8) 
10. Defalcarea ponderii categoriilor de cheltuieli per portie ( Formular nr. 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Formular 1 

 
 
 
 

Declarație privind neicadrarea in prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 
 

1. Subsemnatul(a) ........................................................... (denumirea, numele operatorului economic), în 
calitate de ofertant/ ofertant asociat/subcontractant/terț susținător la achiziția directă având ca obiect la Servicii 
de catering pentru preșcolarii și elevii din cadrul  
Şcolii Gimnaziale nr. 1 Leșu, județul Bistrița-Năsăud,  codul CPV: 55524000-9- Servicii de catering pentru 
scoli (Rev.2), pentru atribuirea contractului de achiziţie publică declar pe propria răspundere, sub sanctiunea 
falsului în declaratii, următoarele:  
 
a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de interes, 
acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere 
(conform anexei) al Primariei Comunei  Leșu ; 
b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau afin, până 
la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 
supervizare al Primariei Comunei  Leșu ; 
c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un  interes 
personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze 
independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare; 
d) eu sau unul dintre 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 Primariei Comunei Leșu; 
e) eu sau unul dintre 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 Primariei Comunei 
Leșu; 
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 Primariei Comunei Leșu, cu privire la orice aspect tehnic şi 
financiar în legătură cu activitatea noastra. 
 
Anexa – Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, 
derularea și finalizarea procedurii de atribuire 
 
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, cu privire la organizarea, derularea si 
finaliziarea procedurii de atribuire sunt: Avram Sorin – primar, Folfa Daniel – viceprimar, Persecă Ionuț – 
secretar, Cătană Antonia Daniela Anca – contabil prin contract firmă, Bosbici Dumitru – consilier superior, Leșan 
Gabriela – consilier superior, Persecă Miluța – consilier achizitii publice, Leșan Daniel – inspector superior, Pop 
Macedon Marian – referent principal, Pralea Maxim – referent superior, Consilieri locali: Bigiu Florin, Avram 
Nechita, Bora Antonia Iulia, Bigiu Cornel Sabin, Dragotă Ana, Dragotă Anton, Pop Ioan, Pop Maria-Ana, Suciu 
Ioan, Todica Radu. 
 
 



 
Operator economic ........................................................  
 
(nume şi functie persoana autorizata ) ............................................. 
 
(semnatura persoană autorizata şi stampila ) 
 
Data ………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant si tertul sustinator, dacă este cazul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formular 2 

 
ACORD DE ASOCIERE 

Nr. ________ din _______________ 
 

Art. 1 PARTILE ACORDULUI 
 
Prezentul acord se încheie între : 

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... 
nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculată la Registrul Comerțului din 
......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar 
în care se vor efectua plățile de către Beneficiar ............................................, deschis la 
.........................................., adresa banca: ....................., reprezentată de ............ .......................................... 
având funcția de............................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE 

si 
 S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, 

Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculată la Registrul Comerțului din 
........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont 
............................................., deschis la ............................................, reprezentată de 
..........................................................., având funcția de .......................................... , în calitate de ASOCIAT 

 
Art. 2. OBIECTUL ACORDULUI 
 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri având ca scop: 

a) participarea la achiziţia directă organizată de Comuna Ladesti pentru atribuirea contractului la Servicii 
de catering pentru preșcolarii și elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Leșu, județul Bistrița-Năsăud,  
codul CPV: 55524000-9- Servicii de catering pentru scoli (Rev.2), 
b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca 
fiind câştigătoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 
2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea indeplinirii obligațiilor contractuale conform 
prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și declarate caștigătoare urmare 
transmiterii de către Comuna Ladesti a comunicării rezultatului procedurii. 
2.3. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o enti tate de sine stătătoare, neavând 
calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil). 
2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței comerciale și 
juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate în vederea realizării 
scopului Asocierii. 
 
Art.3- TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI 
3.1 Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu Comuna 
Ladesti, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate 
de Asociere față de Beneficiar. 
 
Art.4- OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR. 
4.1. Părțile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ . 
Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca 
reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de 
la Beneficiar, să poarte întreaga corespondență cu Beneficiarul și, totodată, va deține puterea de reprezentare a 
Asocierii în relația cu Beneficiarul. 
4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocier ii, pentru întocmirea ofertei 
comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 
4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Beneficiarului în ceea ce privește toate responsabilitățile și 
obligațiile decurgând din sau în legătură cu Contractul. 



4.4. Fiecare Parte va garanta, va apară și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau 
imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligațiilor asumate prin Contract, de către 
Partea culpabilă. 

4.5. In situația în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea / derularea contractului "  la 
Servicii de catering pentru preșcolarii și elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Leșu, județul Bistrița-
Năsăud,  codul CPV: 55524000-9- Servicii de catering pentru scoli (Rev.2), se va îndrepta impotriva oricărui 
membru al prezentei asocieri, pentru a obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul 
prejudiciu a fost cauzat prin acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii. 
 
Art.5 - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
5. 1 Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri: 
a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar; 
b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului; 
c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în conformitate cu prevederile 
Contractului. 
 
Art.6 - ALTE CLAUZE 

6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - în calitate de Lider al 
Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv 
emiterea și încasarea facturilor aferente Contractului la Servicii de catering pentru preșcolarii și elevii din 
cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Leșu, județul Bistrița-Năsăud,  codul CPV: 55524000-9- Servicii de catering 
pentru scoli (Rev.2),”. 
 
Datele de identificare sunt urmatoarele: 
Numele titularului de cont: 
Adresa: 
Numar TVA: 
Reprezentant Legal: 
Telefon/fax/e-mail: 
Denumire Banca: 
Adresa Banca: 
Numar cont bancar: 
IBAN: 
*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin 
intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare: 
 
Denumire: 
Sediul Social: 
Cod Unic de Inregistrare: 
Număr de ordine în Registrul Comertului: 
Cont Bancar: 
Denumire Bancă: 
Adresa Bancă: 
Reprezentant Legal: 
 
Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana 
juridica nerezidenta in Romania." 
 
6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare în cadrul asocierii: 
…............................................................................................. % (in litere), 
…............................................................................................. % (in litere) 
6.3. Asociaţii convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându -și 
sprijin de natură tehnică, managerială sau/și logistică ori de câte ori situația o cere. 



6.4. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să 
transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimțământului scris 
prealabil atât al celorlalte Parți cât şi al Beneficiarului. 
6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a lucrarilor, cu 
prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar. 
6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele și toate efectele ce decurg din, sau în legătură 
cu acestea,vor fi guvernate de legea română. 
      (2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt supuse 
instanțelor de drept comun. 
     (3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii și 
Beneficiar, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română, conform 
Contract 
6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană. 
Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 
 
LIDER ASOCIAT 
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii) 
 
Nume si prenume 
.................................... 
(semnatura si stampila) 
 
ASOCIAT 1 
(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății) 
 
Nume și prenume 
..................................... 
(semnatura si stampila) 
 
ASOCIAT 2 
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societății) 
  
Nume și prenume 
..................................... 
(semnatura si stampila) 
 
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze. 
Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor 
statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular 3 

 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr.………./………… 

Art.1. Părţile acordului : 

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

Art. 2. Obiectul acordului: 

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la achiziţia publică organizată de Comuna  
Leșu  să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor 
subcontracta______________________________________________________________. 

Art.3. Valoarea estimată a serviciilor/produselor ce se vor executa de subcontractantul________________, 
reprezenta _____% din valoarea totală a ofertei prezentate. 

Art.4. Durata acordului___________________________  este     de       ___________    luni. 

Art. 5. Alte dispoziţii: 

Încetarea acordului de subcontractare 
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) alte cauze prevăzute de lege. 

Art. 6. Comunicări 

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele 
......................................................., prevăzute la art.1 

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care 
contractantul le are faţă de investitor conform contractului_______________________________(denumire 
contract) 

Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se  vor 
soluţiona pe cale legală. 

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

____________________                               _________________________ 

(contractant)                                                     (subcontractant) 

Note: 

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului 
contractului/contractelor. 

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi 
condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă. 

Este interzisă subcontractarea totală a contractului. 
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Angajament ferm 

privind susţinerea tehnică şi/sau profesională a ofertantului 

 Către, ................................................................................  

 (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)  

 

 Cu privire la achiziția pentru atribuirea contractului  (denumirea contractului de achiziţie publică), 
la Servicii de catering pentru preșcolarii și elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Leșu, județul Bistrița-
Năsăud,  codul CPV: 55524000-9- Servicii de catering pentru scoli (Rev.2),”, .noi 
................................(denumirea terţului susţinător), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului 
susţinător), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, următoarele :  
 ............................................................................................................ Să punem la dispoziţia 

_______________________(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) resursele 

tehnice/profesionale (după caz) pentru îndeplinirea contractului de achizitie, prezentate în anexa la prezentul 

angajament.  

 ............................................................................................................ Să răspundem faţă de autoritatea 

contractantă în legătură cu sustinerea experientei similare care rezultă din documentul anexat prezentului 

 Angajament, asigurând mobilizarea resurselor tehnice/profesionale prin punerea acestora la dispoziția 

ofertantului, descrisă concret în documentele anexate la prezentul angajament (prin precizarea modu lui în care 

vom interveni, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităti pentru care acordăm sustinerea)  

 Acordarea susţinerii tehnice si/sau profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor 

care au fost incluse în propunerea financiară.  

 Noi, ............................................... (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să renunţam 

definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, 

cât şi faţă de ............................................ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce 

la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor 

asumate de noi prin prezentul angajament.  

 Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ne angajăm să 

răspundem în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea 

solidară a tertului/tertilor  sustinător/sustinători se va angaja sub conditia neîndeplinirii de către acesta/acestia a 

obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.  

 Declarăm 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 în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.  

 Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182, alin. (4)-

(5) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a 

solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi 

profesională acordată ........................................................................................... (denumirea ofertantului).  

 Noi,..................................................................... (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem 

să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute 

în angajament.  



 Noi,........................................................... (denumirea terţului susţinător) declarăm pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în anexe privind 
resursele care urmează a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziţie 
publică...(denumirea contractului) la Servicii de catering pentru preșcolarii și elevii din cadrul Şcolii 
Gimnaziale nr. 1 Leșu, județul Bistrița-Năsăud,  codul CPV: 55524000-9- Servicii de catering pentru scoli 
(Rev.2),”, sunt reale.  
 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, situaţiilor şi 

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 

declaraţie.  

 

 

 

 

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

Terţ susţinător, 

…………………………. 

(semnătura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular nr.  4A 

Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară 

Terţ susţinător tehnic 

.........................................................      (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND EXPERINȚA SIMILARĂ 

Subsemnatul, ..................................................... (nume și prenume) în calitate de împuternicit al 
...................................................................... (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat la 
.............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.: ..............................., 
fax: ............................,e-mail: ......................................................,Cod fiscal ............................., 
Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data), obiectul de 
activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
Activităţi CAEN pentru care există autorizare ................................................................................................ (se va 
solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de  
funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare) 
2._____________________________________________________ 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 
tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de 
a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice 
informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau 
contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 
3. Descrierea modalității concrete de mobilizare a resurselor tehnice/profesionale ce urmează să fie puse 
la dispoziția ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică, sau modul concret în care 
va  
interveni terțul în situația în care contractantul întâmpină dificultăti în implementarea contractului  
............................................................................................................................. ......................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
............ Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi 
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
Operator economic, 
Nume și prenume........................... 
(semnătură autorizată)..................... 
Data.................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular nr.  5 

 

Declaratie privind insusirea cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini 
 

 
             Subsemnatul.............................................................., domiciliat 

in......................................................., identificat cu act de identitate : seria............, nr ....................... .., eliberat de 
........................................., la data ,    de ..................., CNP ............................., in calitate 
reprezentant/imputernicit  al Ofertantului   ............................................................................., la achiziția directă 
pentru atribuirea contractului avand ca obiect  la Servicii de catering pentru preșcolarii și elevii din cadrul 
Şcolii Gimnaziale nr. 1 Leșu, județul Bistrița-Năsăud,  codul CPV: 55524000-9- Servicii de catering pentru 
scoli (Rev.2),” organizată de Comuna Leșu, declar pe propria raspundere urmatoarele: 
- mi-am insusit cerintele solicitate prin caietul de sarcini si ca prestarea se va face cu respectarea caietului de 

sarcini si a legislatiei in vigoare in domeniul obiectului contractului si fiecare dintre activitatile prevazute in 
caietul de sarcini vor fi prestate cu respectarea stricta a cerintelor acestuia; 

- ne angajam sa punem la dispozitie pentru prestarea serviciilor un numar de............................... persoane 
care detin certificat de absolvire a unui curs de Notiuni fundamentale de igiena , conform Ordinului 
Ministrului Sanatatii si al aMInistrului educatiei, cercetarii si Tineretului nr.1225/5031/2003, privind aprobarea 
Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea 
notiunilor fundamentale de igiena, cu modificarile si completarile ulterioare, si fisa de aptitudini specifice 
activitatii desfasurate, conform HG nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare si cu controlul medical periodic efectuat la zi si care vor fi dotate cu echipament de 
protectie adecvat. 

- după examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din Caietul de Sarcini, 
subsemnatul/subsemnații, ne angajăm să semnăm contractul la Servicii de catering pentru preșcolarii și 
elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Leșu, județul Bistrița-Năsăud,  codul CPV: 55524000-9- 
Servicii de catering pentru scoli (Rev.2), să demarăz, să prestez și să finalizez lserviciile specificate în 
acesta, în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și cu propunerea noastră tehnică anexată, 
la prețurile specificate mai jos, dupa cum reies din propunerea noastră financiară.  

-  Prin propunerea noastră financiară, pentru lucrările descrise în documentația tehnică oferim un preț total 
de __________.............____ [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea financiară], fără 
TVA, plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de 
_____......_................_..............._ [introduceți suma în cifre și litere și moneda].  

2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că:  
a. Sa incepem prestarea serviciilor cat mai curand posibil si sa terminam in conformitate cu graficul de prestare 
anexat, in termen de ……... zile. 
b. Am examinat conținutul documentaţiei de atribuire, precum și toate răspunsurile la solicitările de clarificări 

comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție;  
c. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ____________ [introduceți 
numărul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de ________[ziua/luna/anul] și 
oferta va ramâne obligatorie pentru noi şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei 
menţionate.  
d. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri de atribuire, ca 
și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în 
invitația/anunțul de participare și documentația de atribuire. Invitația/Anunțul de participare și documentația de 
atribuire au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită 
luând în considerare toate acestea.  
e. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu vom întreprinde 
nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența.  
3. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziție publică, ne angajăm să constituim 
garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în procent de ..........% din 
valoarea contractului, astfel: 
 prin instrument de  garantare  emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări 
 prin reţineri succesive din facturi  



            (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un 
contract angajant între noi. 
5. Înţeleg/Intelegemem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă 
primită. 
 

Totodata, declar ca am luat cunostint de prevederile art.326- Falsul in Declaratii- din Codul Penal 
referitor la „ Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre  cele prevazute la art.175 
sau unei unitati in care acestea isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice , pentru 
sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei 
consecinte, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenada.” 

 

Nume si prenume……………..….. 

Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului…………… 

Data………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular 6 
 
 

Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de 
muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă 

 

 

                Subsemnatul(a)(nume/prenume)……………………………………………, domiciliat(a) in 
…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), 
seria …...…, nr. …….......…, eliberat de................................................., la data de …………, CNP 
………….................................………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ 
Subcontractantului …..................................................…………………………… (in cazul unei Asocieri, se va 
completa denumirea intregii Asocieri) la achiziția directă pentru atribuirea contractului avand ca obiect 
,,Servicii de catering pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale nr.1 Leșu, județul Bistrița Năsăud” ,  
codul CPV: 55524000-9- Servicii de catering pentru scoli (Rev.2),”, organizată de Comuna  Leșu, declar pe 
propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, 
social si al relatiilor de munca. 

 
 De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de 

securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor. 

 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal 
referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 
sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei 
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.". 

 

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, 
Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta. 

 

 

Nume si prenume 

Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului 

Data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular 7 
 

 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ (execuție) 

 

Către_______________________________________ 

 

 

 Ca răspuns la Anunțul dumneavoastră de Participare la atribuirea contractului    

________________________________________________, declarăm următoarele: 

 

1. Acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire, ale Documentației tehnice și ale Documentelor informative, 

în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, asa cum aceasta a fost transmisa,. 

 

2. Acceptăm clauzele contractuale așa cum au fost acestea prevăzute în documentația de atribuire, pe care le 

prezentăm atașat la prezentul formular, inițializate (semnate și stampilate) pe fiecare pagină,. 

 

3. Ne oferim să executăm, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu condiţiile şi termenele 

limită impuse, fără rezerve sau restricţii, lucrările care fac obiectul contractului 

_______________________pentru suma de 

___________________________________________________________ lei, 

                                     (suma în litere şi în cifre)         la care se adaugă TVA în valoare de 

__________________________________________ lei.                            

4.  Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând 

posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie din 

cadrul propunerii tehnice în____________  luni calendaristice.             

 

5. Menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de ______ zile respectiv până la data de 

……………………………….. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 

expirarea perioadei de valabilitate. 

 

6. Dacă oferta noastră va fi desemnată câștigătoare, noi vom asigura o garanţie de bună execuţie de 10% din 

prețul contractului fără TVA, aşa cum este stipulat prin condițiile de contract. 

 

7. Datele de identificare financiara sunt urmatoarele: 

TITULAR CONT (Nume si adresa): _______________________________ 

Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): ______________________ 

BANCA (Numele si adresa Bancii): ______________________________ 

IBAN: ____________________________ 

 

8. Declarăm că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la 

"Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei 

unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau 

pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei 

consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă." 

 
 



 

 

Nume si prenume 

 

Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului 

 

Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formular 8 
 

DETALIEREA COSTURILOR 

 

Titlul contractului: “ Servicii de catering pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Leșu, județul 
Bistrița Năsăud ” ,  codul CPV: 55524000-9- Servicii de catering pentru scoli (Rev.2),”,  

Suport alimentar/hrana  sub forma de pachet alimentar, ambalat individual in recipiente de unica 
folosinta: 

 

Nr crt Denumirea UM 
Nr maxim de 

portii 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

Valoare 
(fara TVA) 

0 1 2 3 4 5 

1 

Pachet alimentar 
(procurarea, pregatirea si 

distributia zilnica) 
buc 788   

TOTAL FARA TVA  
TVA  

TOTAL INCLUSIV TVA  

 
 

 

Nume si prenume 

 

Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului 

 

Data 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formular 9 
 
 

DEFALCAREA PONDERII CATEGORIILOR DE CHELTUIELI PER PORTIE 

 

Titlul contractului: “Servicii de catering pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Leșu, județul 
Bistrița Năsăud” ,  codul CPV: 55524000-9- Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)”,  

 

                  Din costul total al suportului alimentar, per portie, ofertat in cadrul acestei proceduri de atribuire, 
fiecare categorie de costuri ce intra in formarea pretului pachetului alimentar, se defalca dupa cum urmeaza: 

Nr crt 
Categorii de costuri ce sunt considerate ca intra in formarea 
pretului total al pachetului alimentar,per portie 

Ponderea fiecarei 
categorii din costul total 
al pachetului alimentar 

1 Materia prima din costul total a pachetului alimentar, per portie .........% 

2 Prepararea din costul total a pachetului alimentar, per portie .........% 

3 Distributia din costul total a pachetuli alimentar, per portie .........% 

TOTAL 100% 

 

Nota1: Materia prima din costul total a pachetului alimentar, per portie, trebuie sa reprezinte cel putin 40% 
din costul total a suportului alimentar. 

Nota 2: Ofertele prin care se propune mai putin de 40% din costul total a pachetului alimentar pentru 
achizitia materiei prime va fi respinsa ca neconforma. 

Nota 3: Ponderea din costul total a pachetului alimentar pentru achizitia materiei prime se va exprima cu 
maxim doua zecimale. 

Nota 4: In perioada de evaluare, comisia de evaluare, in situatia in care considera ca ponderile pe categorii 
de costuri nu ar reflecta realitatea si nu ar fi justificate, se vor solicita clarificari pentru justificarea acestora, 
prin raportare la costurile reale. In acest sens se vor putea solicita documente privind dupa caz, preturile la 
furnizori pntru materiile prime, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul realizarii serviciilor, nevelul 
de salarizare a fortei de munca, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de 
lucru, precum si costurile cu transportul la locul de livrare. 

 

Nume si prenume 

Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului 

Data 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 


