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Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii ”
Titlul proiectului: Femei pentru frumusetea femeilor
Contract nr. POSDRU/148/6.3/G/126018

Partener ARIES Filiala Oltenia

Nr.

1086 /05.11.2014

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA DE
Servicii de catering pentru participantii la mese rotunde
In cadrul proiectului “Femei pentru frumusetea femeilor”
POSDRU/148/6.3/G/126018

Cod CPV 55520000-1
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DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU
Achizitie de “Servicii de catering pentru participantii la mese rotunde”
in cadrul proiectului „Femei pentru frumusetea femeilor”
POSDRU/148/6.3/G/126018

Asociatia Româna pentru Industrie Electronica si Software –
Filiala Oltenia

Achizitor:

Titlul proiectului POSDRU : „Femei pentru frumusetea femeilor”
Nr. contractului de
finanţare:
Calitatea achizitorului în
cadrul proiectului

1.

POSDRU/148/6.3/G/126018
Partener al CCMP EUROPROJECT Slatina

INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor:

Denumire: Asociatia Româna pentru Industrie Electronica si Software –Filiala
Oltenia
Adresa: Stefan cel Mare nr. 12, cod postal: 200130, Localitatea Craiova, Tara Romania
Tel / Fax 0251-412775
E_mail: aries.oltenia.2014@gmail.com
Adresa internet: http://www.aries-oltenia.ro
1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 12.11.2013 ora 14:00.
b) Adresa unde se primesc ofertele:
Str. Stefan cel Mare nr.12 cod poştal: 200130, Localitate:Craiova Ţara: Romania
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru
ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind
păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere
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2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:Contract de furnizare
Titlul : Servicii de catering pentru participantii la mese rotunde

2.1.2. Descriere produselor / serviciilor / lucrărilor ce vor fi achiziţionate
Servicii de catering pentru participantii la mese rotunde in cadrul proiectului ”Femei pentru frumusetea
femeilor POSDRU/148/6.3/G/126018 constand in asigurare logistica, welcome coffee si hrana tip bufet
suedez pentru un numar de 18 de participanti. Ofertele vor respecta cel putin cerintele de ordin tehnic de la
punctul 5 din prezenta documentatie.

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări
(b) Produse
(c) Servicii
Cumpărare
Execuţie
Servicii de catering
Leasing
Proiectare şi execuţie
Inchiriere
CPV 55520000-1
Realizare prin orice mijloace
Cumpărare în rate
corespunzătoare cerinţelor
specificate de achizitor
Principala locaţie a lucrării:
Principalul loc de livrare:
Principalul loc de prestare:
.
Locul exact de prestare si
.
numarul de participanti va fi

indicat in comanda cu minim 5
zile dinaintea fiecarei mese
rotunde, de catre achizitor.
2.1.4. Durata contractului de achiziţie
Contractul intră în vigoare la data semnării lui si este valabil pana la data de 30.08.2015
3. INFORMAŢII DETALIATE Şl COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Preţul cel mai scăzut
Cerintele impuse in prezenta documentatie (pct 5. DESCRIEREA OBIECTULUI
CONTRACTULUI (SPECIFICATII TEHNICE) sunt cerinte minime.

- Oferta stabilita ca fiind castigatoare va fi acea oferta declarata
corespunzatoare, a carei specificatii tehnice vor raspunde la toate cerintele
minime obligatorii solicitate in prezenta documentatie (pct 5. DESCRIEREA
OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATII TEHNICE) si a carei propunere
financiara contine pretul cel mai scazut.
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Limba de redactare a
ofertei
`

Limba romana

X

□

o
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4.2. Moneda in care este
exprimat pretul contractului
4.3. Perioada minima de
valabilitate a ofertei
4.4. Modul de prezentare a
ofertei (tehnic si financiar)

Lei
12.12.2014
Adresa la care se primesc ofertele:
Craiova, str.Stefan cel Mare, nr.12, jud.Dolj, cod postal 200130
Data limita pentru depunerea ofertelor
Oferta trebuie depusa intr-un singur exemplar, pana la data
de 12.11.2014 ora 14:00.
Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 12.11.02014, ora
15.00.
Orice oferta depusa dupa data si ora limita pentru depunerea
ofertelor nu va fi evaluata de achizitor.
Continutul ofertei
Oferta va contine:
 Scrisoare de inaintare conform formular nr. 1
 Propunere financiara, exprimata in lei exclusiv TVA,
conform formular nr. 2
 Propunerea tehnica, va cuprinde descrierea
produselor/ serviciilor
ofertate, precum si toate
informatiile semnificative, in vederea verificarii
corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile
tehnice prevazute la pct. 5 de mai jos.
 Declaratie privind conflictul de interese, conform
formular nr. 3
 Declaratie privind eligibilitatea, conform formular nr. 4
 Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile
prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, conform
formular nr. 5
 Certificat de inregistrare emis de ORC – copie
conform cu originalul

4.5. Posibilitatea retragerii
sau modificarii ofertei

`

Orice operator economic are dreptul de a-si modifica sau a-si
retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru
depunerea ofertelor si numai printr-o solicitare scrisa in acest
sens.
In cazul in care operatorul economic doreste sa opereze
modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a
asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de
catre Achizitor pana la data limita pentru depunerea ofertelor.
Operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau a-si
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4.6. Informaţii
referitoare la termenele
pentru livrarea bunurilor/
prestarea serviciilor/ execuţia
lucrărilor
4.7 Modalităţi de contestare a
deciziei achizitorului de
atribuire a contractului de
achiziţie şi de soluţionare a
contestatiei

4.8 Clauzele contractuale
obligatorii, inclusiv condiţiile
de actualizare/ modificare a
preţului contractului de
achiziţie

modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea
ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura
pentru atribuirea contractului de servicii.
Orice oferta depusa la o alta adresa decat cea indicata mai
sus sau depusa dupa data si ora limita specificate sunt
declarate intarziate si prin urmare sunt respinse. Nu se
accepta oferte alternative.
Serviciile de catering vor fi furnizate catre achizitor in data si
locatia comunicata de catre achizitor cu cel putin 5 zile
lucratoare anterior zilei in care se vor presta serviciile.
Alte detalii vor fi stabilite cu achizitorul cu ocazia semnarii
contractului de servicii.
Notificarile privind eventualele contestatii se vor depune, in
scris, la sediul Asociatia Româna pentru Industrie Electronica
si Software –Filiala Oltenia, str. Stefan cel Mare, nr.12, jud.
Dolj, cod postal 200130, Tara: Romania, Telefon/Fax: 0251.
412775; 0251.418882, in termen de 3 zile de la comunicarea
rezultatului evaluarii ofertelor. Contestatiile vor fi solutionate
de comisia de evaluare a ofertelor numita prin decizie,
comunicarea fiind facuta catre contestatar si ceilalti ofertanti
in termen de 1 zi lucratoare.
Achizitorul va incheia un contract de servicii cu un singur
operator economic.
Pretul contractului nu va putea fi modificat pe perioada de
derulare a acestuia.
Plata se va face în lei din contul de proiect al achizitorului în
contul prestatorului in termen de 60 zile de la emiterea de
catre prestator a facturii fiscale.
Pretul estimat al contractului 9.677,42 lei exclusiv TVA.

5. Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice)
I. Prezentarea proiectului
Asociatia Romana pentru Industrie Electronica si Software- ARIES Filiala Oltenia, ca
parteneriat si Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT Slatina coordonator, deruleaza proiectul “Femei pentru frumusetea femeilor”, contractul de finanţare
POSDRU/148/6.3/G/126018,
proiect cofinantat din Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeste in oameni! - având, Axa prioritară 6
“Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 “Promovarea egalitatii de
sanse pe piata muncii”.
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Obiectivul general al proiectului vizeaza asigurarea egalitatii de sanse si de gen pentru
femeile din regiunea S-V Oltenia in ceea ce priveste accesul la formarea profesionala, la
obtinerea si pastrarea unui loc de munca, in vederea cresterii participarii acestora la viata
economica si sociala ,scopul principal al proiectului constitindu-se in activitatea de furnizare a
programelor
de
calificare/recalificare
în
ocupaţii
precum:
coafor,
frizer,
manichiurist/pedichiurist, lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc şi înfiinţarea
Centrului Regional de Calificare a Femeilor în Domeniul Esteticii şi Înfrumuseţării.
Obiective specifice
Obiectivul 1 Cresterea gradului de constientizare asupra problematicii discriminarii dupa criterii
de gen, asupra principiilor incluziunii sociale si a egalitatii de sanse
Obiectivul 2 Consolidarea principiului egalitatii de sanse si de gen
Obiectivul 3 Dezvoltarea capacitatii locale de furnizare a programelor de formare profesionala
flexibile si relevante pentru piata muncii
Obiectivul 4 Facilitarea accesului femeilor la ocupare, prin furnizarea de programe de
calificare/recalificare si servicii suport de integrare socio-profesionala
II.OBIECTUL CONTRACTULUI. DESCRIEREA SERVICIILOR
Servicii de catering pentru participantii la mese rotunde in cadrul proiectului ”Femei pentru
frumusetea femeilor” POSDRU/148/6.3/G/126018

Nr.
crt.

Descrierea serviciilor

1

Servicii de catering pentru participantii la mese rotunde in cadrul proiectului ”Femei
pentru frumusetea femeilor” POSDRU/148/6.3/G/126018.
 Nr. evenimente (mese rotunde): 10.
 Nr. estimat de participanţi / eveniment (masa rotunda): aprox. 18 persoane
 Evenimentele (mese rotunde) se vor desfasura in localitatile: Craiova,
Slatina, Ramnicu Valcea, Targu Jiu, Drobeta Turnu Severin.
Serviciile vor consta in:
1. Asigurarea logisticii necesare (vesela, fete de masa, servetele, etc) precum si
personal de servire.
2. Welcome coffee, care va contine: cafea 120ml/pers, ceai 200ml/pers, zahar,
miere, apa minerala/plata 500ml/pers, patiserie dulce 50gr/pers, patiserie sărată
50gr/pers
3. Hrana tip bufet suedez pentru numărul de participanţi anterior menţionat. In ceea
ce priveste bufetul tip suedez meniul va contine :
- minim 4 sortimente de aperitive reci pe baza de peste si legume, branzeturi;
- minim 1 sortimente de salate 100% vegetariene
- minim 1 sortimente de salate combinate (legume+ peste/pui/paste fainoase);
- minim 4 sortimente de aperitive calde, care sa contina obligatoriu
legume/peste/pui/vita;
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Cant/
buc
10

o
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- minim 2 sortimente de garnituri (legume/ orez) ;
- minim 2 sortimente miniprajituri, inclusiv fructe ;
- 2 sortimente de bauturi racoritoare carbogazoase (suc, apa minerala)
200ml/pers
- 1 sortimente de bauturi racoritoare necarbogazoase (tip sucuri naturale fara
adaos de zahar) 200ml/pers
Prestatorul se obliga sa asigure transportul
menţionata de achizitor.

gratuit

pana la destinaţia finala

III. CERINŢE GENERALE CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICIILOR
Serviciile de catering vor fi furnizate catre achizitor in data si locatia comunicata de catre
achizitor cu cel putin 5 zile lucratoare anterior zilei in care se vor presta serviciile.
Plata se va face în lei din contul de proiect al achizitorului în contul prestatorului in termen de 60
zile de la emiterea de catre prestator a facturii fiscale.
Cerintele tehnice impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta prezentata,
care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luata in considerare, numai in masura in
care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale.
Intocmit de,
Bostan Adina
Responsabil PR si
comunicare

`

Avizat de,
Duca Anda
Responsabil financiar

Se aproba,
Vladut Gabriel
Presedinte ARIES
Filiala Oltenia
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FORMULARE

`
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Formular. nr. 1

OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către : Asociatia Româna pentru Industrie Electronica si Software –Filiala Oltenia,
Stefan Cel Mare 12, cod poştal 200130,, Localitate Craiova, Ţara: România

Ca urmare a Anuntului de invitatie de participare din data de _________, privind atribuirea contractului de
achiziție de “Servicii de catering pentru participantii la mese rotunde” in cadrul proiectului ”Femei
pentru frumusetea femeilor” POSDRU/148/6.3/G/126018, noi _________________________
(denumirea/ numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:
Plicul/coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un exemplar în original:
1. Date de identificare ale ofertantului
2. Oferta financiara;
3. Oferta tehnica;
4. Declaratie privind conflictul de interese
5. Declaratie de eligibilitate
6. Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.
Data completării ___________
Cu stimă,

Operator economic,
_____________________________
(semnătura autorizată şi ştampilă)
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Formular. nr. 2
..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ
Către Asociatia Româna pentru Industrie Electronica si Software –Filiala Oltenia,
Stefan Cel Mare 12, cod poştal 200130, Localitate Craiova, Ţara: România

1.

Examinând

documentaţia

pentru

ofertanţi,

subsemnaţii,

reprezentanţi

ai

ofertantului

..............................................(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile
şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestam “de
participantii la

mese rotunde in cadrul proiectului

“Servicii de catering pentru

”Femei pentru frumusetea femeilor”

POSDRU/148/6.3/G/126018, pentru suma de ............lei (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă TVA
în valoare de .........lei (suma în litere şi în cifre.)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam “Servicii de
catering pentru participantii la

mese rotunde” in cadrul proiectului

”Femei pentru frumusetea

femeilor” POSDRU/148/6.3/G/126018, în graficul de timp solicitat de catre Asociatia Româna pentru
Industrie Electronica si Software –Filiala Oltenia,
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă 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 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. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Anexa la Formular. nr. 2
..............................................
(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PRETURI
Nr.
crt

1

Denumirea serviciului

Servicii de catering pentru
participantii la mese rotunde

Cantitate
(nr evenimente–
mese rotunde)

Pret unitar
Lei (fara TVA )

10
Total lei fără TVA
TVA
Total lei, inclusiv TVA

Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

`

Pret total Lei
(fara TVA )

o
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Formular nr. 3

Operator Economic
..........................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul ........................................... avand functia de ..................................................................
la ..................................................................., cu sediul in ............................, in calitate de reprezentant
legal al ofertantului, declar pe propria raspundere cunoscand dispozitiile articolului 292 Cod penal cu
privire la falsul in declaratii, ca societatea si angajatii nu sunt in conflict de interese, conform prevederilor
Cap. II, Sectiunea a 8-a a O.U.G. nr. 34/2006 si art.14 din OUG 66/2011, si anume a situatiei in care
exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre membrii comisiei de
evaluare si ofertanti sau in care ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme
participante pentru acelasi tip de achizitie, in cadrul procesului de achizitie de “Servicii de catering
pentru participantii la

mese rotunde” in cadrul proiectului

”Femei pentru frumusetea femeilor”

POSDRU/148/6.3/G/126018, din data de 12.11.2014, avand ca achizitor Asociatia Româna pentru
Industrie Electronica si Software –Filiala Oltenia.
.
.............................
Data

..................................................................
(Numele si Prenumele
Reprezentantului Legal
al Ofertantului
(Semnatura)

`
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Formular nr. 4

Operator economic
_________________________

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................. (denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la
art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei
organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Operator economic,
................................
(semnatura autorizata)

Data completarii ............
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Formular nr. 5

Operator economic
..........................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006

Subsemnatul(a).................................................., în calitate de ofertant la achiziţia de ............................,
organizată de Asociatia Româna pentru Industrie Electronica si Software –Filiala Oltenia, declar pe
proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic ;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data prezentei oferte;
c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit toate obligaţiile contractuale în mod corect şi nu am produs grave
prejudicii beneficiarilor contractelor din motive imputabile subsemnatului;
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională;
e) nu am prezentat informaţii false şi am prezentat/voi prezenta întotdeauna informaţiile solicitate de
către Achizitor, în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit.a)÷d).
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completarii ......................

`

Operator economic,
................................

o
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Formular nr. 6
ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa

………………………….....................……………………………………,

…………………………...…………………………………………………………………,

cu

sediul

înmatriculată

în
la

Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată
legal prin …..................................………………, în calitate ........…………………, împuternicim prin
prezenta

pe

.............………………,

domiciliat

în

……………..........…………………..............…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I.
seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la
data de ………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la
procedura nr. ……………………, organizată de Asociatia Româna pentru Industrie Electronica si
Software –Filiala Oltenia în scopul atribuirii contractului de prestarii servicii.
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la
procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul
şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării
procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
Data
……………

Denumirea mandantului
S.C. …………………………………
reprezentată legal prin
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcţie)
___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)
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Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European 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”
Titlul proiectului: „Femei pentru frumusetea femeilor”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/148/6.3/G/126018
Partener ARIES Filiala Oltenia

Contract de prestari servicii
Nr.
/
Art.1. Părţile contractante
Asociatia Romana pentru Industrie Electronica si Software Filiala Oltenia - ARIES Filiala Oltenia cu
sediul in Craiova, str. Stefan cel Mare, nr. 12 , judetul Dolj, tel 0251 418882 / fax 0251 412290, cu nr. de
inmatriculare
HJ 76/PJ/A/2004,
cod
de
inregistrare fiscala:....................,
cont
bancar
........................................ deschis la......................, reprezentata prin Presedinte .....................in calitate
in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, şi
SC …………………………….. SRL, cu sediul in ………………….. str…………………, nr…, telefon/fax
……………………., numărul de înmatriculare ……………….., codul fiscal …………….., cont (trezorerie,
bancă) ………………………………………………….... deschis la ……………………. reprezentata prin
………………………., având funcţia de Administrator, în calitate de PRESTATOR,
Art. 2 - Termeni şi definiţii:
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi definiţi şi interpretaţi astfel:
contract - prezentul contract de prestari servicii de traducere şi toate anexele sale;
Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
Preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract, pentru serviciile
efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de către Achizitor;
Servicii – totalitatea activităţilor pe care Prestatorul trebuie să le realizeze şi care fac obiectul prezentului
contract;
Forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, 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;
Zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;
Act adiţional - document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului;
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Procesul verbal de constatare - document in baza caruia Prestatorul va certifica calitatea si cantitatea
produselor oferite.
Art.3. Interpretare
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.
3.3.- Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi orice
organizaţie având personalitate juridică.
3.4.- Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
Art.4. Obiectul contractului
4.1.(1) Obiectul contractului îl reprezintă “Servicii de catering pentru participantii la mese rotunde in
cadrul proiectului “Femei pentru frumusetea femeilor” POSDRU/148/6.3/G/126018, proiect cofinantat
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013.
4.1 Serviciile de catering pentru participantii la mese rotunde vor fi prestate pentru 10 mese rotunde in
localitatile Craiova, Slatina, Ramnicu Valcea, Targu Jiu, Drobeta Turnu Severin, în perioadele convenite
şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
Art.5. Preţul contractului
5.1. Valoarea totală a contractului conform ofertei financiare este de ......... lei, la care se adaugă ………..
lei reprezentand TVA.
Art.6 Documentele contractului:
- Documentatia pentru ofertanti
- Oferta tehnica depusa de prestator
- Oferta financiara depusa de prestator.
Art.7.Executarea contractului
7.1. - Data prestării serviciilor este de la semnarea contractului pana in data de 30.07.2015. Serviciile se
vor presta in baza comenzii ferme transmise de catre achizitor cu 5 zile calendaristice inainte de data
prestarii.
Art. 8 - Obligaţiile Prestatorului
8.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate.
8.2. - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
(2)
Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în prezentul contract
sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
8.3. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru asigurarea serviciilor permanent, la nivelul profesional
adecvat asa cum sunt descrise la art.4.1 .
8.4 – Prestatorul va onora comanda transmisa de beneficiar conform cerintelor stabilite prin contract.
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Art.9. Obligaţiile Achizitorului:
9.1. - Achizitorul se obliga să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
9.2. - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
9.3. - Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către Prestator în termen de 60 de zile de la
emiterea facturii.
9.4. - Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite,
Prestatorul are dreptul de a solicita penalitati si daune interese.
9.5 – Achizitorul va transmite Prestatorului comanda ferma inainte cu 5 zile calendaristice de data
prestarii serviciilor.
Art.10 Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor:
10.1. - Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure), fără necesitatea unei alte formalităţi
şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în caz de neexecutare de catre Prestator a
oricareia dintre clauzele, sarcinile sau conditiile prezentului contract, cu plata de daune interese in
cuantumul stabilit de achizitor.
10.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
Prestatorului, dacă acesta din urmă intră în insolvenţă. 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
Art. 11. Recepţie şi verificări
11.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor.
11.2. - In cazul constatarii unor deficiente/greseli/neconcordante Achizitorul isi rezerva dreptul de refuza
certificarea serviciilor de slabă calitate, pana la data remedierii acestora.
Art.12. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
12.1. - Prestatorul are obligaţia de prestare a serviciilor conform termenului stabilit în contract.
12.2. - Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi.
12.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta are
obligaţia de a notifica in scris acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de
prestare asumate în contract se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
12.4. - 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 in
cuantum de 1% din valoarea contractului pe fiecare zi de intarziere si plata de daune interese conform pct
10.1.
Art.13. Ajustarea preţului contractului
13.1. - Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează pe toată perioada contractului.
Art. 14. Forţa majoră
14.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
14.2. - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
14.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
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14.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
14.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
14.6. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca
vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

Art.15. Rezilierea contractului
15.1. – (1) Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure), fără necesitatea unei alte
formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în caz de neexecutare de catre
Prestator a oricareia dintre clauzele, sarcinile sau conditiile prezentului contract.
(2) În situaţia în care Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile prevazute in prezentul contract Achizitorul
este îndreptăţit la despăgubiri – daune interese si poate reţine aceste despăgubiri din orice sume
datorate Prestatorului.
15.2. - Achizitorul poate denunta unilateral contractul, in cel mult 15 zile de la aparitia unor circumstante
care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
Art.16. Soluţionarea litigiilor
16.1. - 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 prezentului contract.
16.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi prestatorul nu reuşesc sa
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală survenită, fiecare parte poate solicita ca disputa să fie
soluţionată de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul achizitorului.
Art. 17. Comunicări
17.1. - (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.
17.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail.
Art. 18. Legea aplicabilă contractului
18.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie prezentul contract în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
ACHIZITOR,

ARIES Filiala Oltenia
Presedinte,
.......................................

Responsabil financiar,
............................................
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PRESTATOR,

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

