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Formular 1

Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din
Legea 98/2016
Subsemnatul, .............. reprezentant legal/împuternicit al ......................... (denumirea
operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de
achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia
prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a
unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art.
36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale
a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
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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 ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
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Formular 2

DECLARATIE
privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016
Subsemnatul, ................................. representant legal/împuternicit al ........................
(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
ofertantului, la achizitia directa pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect
....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ..............., la data de
................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria
răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 165 din Legea 98/2016
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
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Formular 3

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016
Subsemnatul, ................................. reprezentant legal/împuternicit al ............. (denumirea
operatorului
economic),
în
calitate de
ofertant/ofertant
asociat/terţ
susţinător al
candidatului/ofertantului, la achizitia directa pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca
obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de
................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria
răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute de dispozițiile art. 167 din Legea
98/2016, respectiv:
a) nu au fost încălcate obligaţiile stabilite potrivit art. 51
b) societatea nu se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activităţii;
c) nu a fost comisă o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea
d) nu au fost încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire
g) societatea nu şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui
contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune
încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de
daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante și nici să
obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de
atribuire
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)

Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
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Formular 4
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 59 - 60 din Legea 98/2016
Subsemnatul _____________________________ (denumirea / numele si sediu/adresa operatorului
economic ) în calitate de ________________ al Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat /
Subcontractantul
/
Tert
sustinator
la
achizitia
privind
___________________________________________ declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca că nu mă incadrez in nici una din următoarele situaţii
prevazute la art 60 alin. 1 din Legea 98/2016, respectiv:
- Nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi,
terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
- Nu sunt 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 a unuia dintre ofertanţi/candidaţi,
terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
- Nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori mă aflu
într-o altă situaţie de natură să îmi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de
evaluare;
- Nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de
supervizare şi/sau are 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 autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de
atribuire;
- 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 autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de
achiziţie implicat în procedura de atribuire.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește
organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:
a) Brasoveanu Valentin – viceprimarul comunei (președinte);
b) Calota Daniela – inspector (membru);
c) Sava Lucian – inspector de specialitate;
d) Mitroaica Traian Ionuț – consilier achiziții publice (membru).
Subsemnatul 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.
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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 în scopul verificării
datelor
din
prezenta
declaraţie.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de
__________________,
legal
autorizat
sa
semnez
oferta
pentru
si
in
numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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Formular 5

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 procedura pentru atribuirea contractului avand ca obiect „
Achiziţia de servicii de catering în cadrul proiectului ”Operaționalizarea Centrului Social
Multifuncțional din comuna Plenița” organizată de Comuna Plenita 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 6
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FORMULAR DE OFERTA

Ca raspuns la Anuntul dumneavoastra de participare la procedura de atribuire pentru contractul
avand ca obiect: „Achiziţia de servicii de catering în cadrul proiectului ”Operaționalizarea
Centrului Social Multifuncțional din comuna Plenița” organizată de Comuna Plenita, declaram
urmatoarele:
Ne oferim sa prestam, in conformitate cu conditiile din Documentatia de Atribuire si cu
conditiile si termenele limita impuse, fara rezerve sau restrictii, serviciile care fac obiectul contractului:
„ Achiziţia de servicii de catering în cadrul proiectului ”Operaționalizarea Centrului Social
Multifuncțional din comuna Plenița” organizată de Comuna Plenita, pentru suma de
_________________________________ __________
(suma in litere si cifre) lei, la
care se adauga TVA in valoare de _____________________________lei.
Ne angajam ca in cazul in care oferta noastra este declarata castigatoare sa incepem prestarea
serviciilor cat mai curand posibil dupa semnarea contractului, iar in perioada de prestare a serviciilor sa
respectam cerintele caietului de sarcini.
Mentinem aceasta oferta valabila pentru o perioada de 60 de zile respectiv pana la data de
………………..si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

Nume si prenume
Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Data

Formular 7

14

COMUNA PLENITA
Str. Traian, nr. 34, comuna Plenita, Judeţul DOLJ; Telefon: 0251/368086, Fax: 0251/368086,
E-mail: primariaplenita@gmail.com

DETALIEREA COSTURILOR

Titlul contractului: „Achiziţia de servicii de catering în cadrul proiectului ”Operaționalizarea
Centrului Social Multifuncțional din comuna Plenița”, organizată de Comuna Plenita,
1.
Servicii catering pentru cursanti sub forma de pachet alimentar, ambalat individual in
recipiente de unica folosinta:

Nr crt Denumirea

UM

Nr maxim de
Pretul unitar
pachete
(fara TVA)
alimentare

Valoare
(fara TVA)

0

1

2

3

5

1

Pachet alimentar
(procurarea, pregatirea buc
si distributia zilnica)

4

3.840

TOTAL FARA TVA
TVA
TOTAL INCLUSIV TVA

Nume si prenume
Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Data

Formular 8
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OFERTANT
.................................................
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII IN CURSUL UNEI PERIOADE CE ACOPERĂ
CEL MULT ULTIMII 3 ANI
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..................................................................,
(denumirea/numele
si
sediul/adresa
candidatului/ofertantului)
..........................................................................................................................................................
.................................................
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele
prezentate in tabelul anexat sunt reale.
2. 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, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii
contractante.....................................................................
...................................................................................... cu privire la orice
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ...................................................... .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
Ofertant,
………… ……………….
(semnatura autorizata )

Formular 9
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OFERTANT (denumire operator economic)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14, 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si
utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu
modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul(a)................ in calitate de......... ............ , referitor la procedura de achizitie servicii
catering in cadrul proiectului ”Operaționalizarea Centrului Social Multifuncțional din comuna
Plenița” - Cod proiect 139913, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii,
asa cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificarile si completarile ulterioare, ca nu ma incadrez in ipotezele descrise la art. 14, 15 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6612011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
nerequlilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Subsemnatul(a), ......................... declar ca voi informa imediat UAT Plenita daca vor interveni
modificari in prezenta declaratie.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca beneficiarul si/sau finantatorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiei, orice informatii suplimentare.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Data: ........................................
(numele si functia persoanei
autorizate)
(semnatura persoanei autorizate)
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Draft contract
Nr.: _______________din data _________
Contract de prestari servicii catering
„Achiziţia de servicii de catering în cadrul proiectului ”Operaționalizarea Centrului Social
Multifuncțional din comuna Plenița”

1.Partile
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA PLENITA, ______________________________
reprezentata prin Calafeteanu Mihai Puiu - Primar , in calitate de Achizitor,
pe de o parte
si
S.C. ______________________________ S.R.L cu sediul in localitatea ____________________,
jud/sect. _________________, Str. ___________________________________________ nr. ___,
inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J____/_______/_______, C.U.I. ___________________,
avand contul bancar numarul ______________________________________________________,
deschis la banca ___________________________________ , sucursala ___________________,
reprezentata prin ________________________________, avand functia de ________________,
in calitate de Prestator
pe de alta parte
au convenit incheierea prezentului contract:
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
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3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.
4. Obiectul principal al contractului
4.1 Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de catering: „Achiziţia de servicii de
catering în cadrul proiectului ”Operaționalizarea Centrului Social Multifuncțional din comuna
Plenița” conform anexelor contractului:
- documentatia de atribuire nr. ______ din data de ____________
- oferta prestatorului nr. _______ din data de _________
5. Pretul contractului
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Prestatorului de catre Achizitor pentru
serviciile de catering este cel exprimat in oferta financiara a Prestatorului, respectandu-se mentiunile
din domentatia de atribuire si oferta si este de .............. lei/pachet alimentar, fara TVA.
5.2 Receptia serviciilor se va face pe baza proceselor-verbale de receptie. Prestatorul va emite factura
pentru serviciile efectiv prestate in functie de numarul pachete livrate. Avand in vedere ca pe parcursul
desfasurarii contractului numarul de portii se poate modifica, la expirarea valabilitatii contractului
valoarea acestuia poate fi sub valoarea estimata initial. Aceasta situatie, care poate aparea din motive
neimputabile Achizitorului, nu da dreptul Prestatorului sa solicite daune, penalizari sau orice alte
despagubiri. Platile se vor realiza numai in baza facturilor acceptate de catre Achizitor pentru serviciile
prestate si numai pe baza tarifelor stabilite in oferta Prestatorului.
5.3 Nu se fac plati in avans.
5.4 Pretul nu poate fi ajustat.
5.5 Plata se va efectua prin accesarea mecanismului de decontare prin cereri de plata (asa cum este
acesta reglementat de catre OUG 64/2009 si de catre celalalte acte normative din domeniu). Achizitorul
va efectua plata facturii/facturilor in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data virarii de catre
Organismul Intermediar/Autoritatea de Management in contul achizitorului a sumelor solicitate prin
cererea de plata.
6. Durata contractului
6.1 Contractul intra in vigoare de la data semnarii si expira la data de 29.09.2023.
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului se va face in perioada estimata initial: _____________
8. Documentele contractului
8.1 Documentele atasate contractului sunt:
A) documentatia de atribuire nr. _______ / _________.
B) oferta prestatorului nr. _______ din data de _______ care reprezinta anexa la prezentul contract.
9. Obligatiile principale ale Prestatorului:
9.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si performantele prezentate in propunerea
tehnica si financiara, anexa la contract.
9.2 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in termenul convenit prin prezentul contract.
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10. Obligatiile principale ale Achizitorului:
10.1 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe
care le considera necesare pentru indeplinirea contractului.
10.2 Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile in termenul convenit.
10.3 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre Prestator, in conditiile si la termenele stipulate la
art.5, si acceptate de catre Prestator.
10.4 Prestatorul se obliga sa raspunda si sa garanteze calitatea prestatiilor furnizate de catre
angajatii/colaboratorii/partenerii/tertii subcontractanti daca este cazul.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1. In cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste sau nu se achita corespunzator de obligatiile
asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a-i impune plata unei penalitati de intarziere de 0,01%
din pretul serviciilor neprestate sau prestate necorespunzator/cu intarziere, pentru fiecare zi de
intarziere, pana la indeplinirea efectiva si corespunzatoare a obligatiilor. Penalitatile vor putea depasi
suma asupra carora se calculeaza.
11.2. In cazul in care Achizitorul nu plateste facturile fiscale in conditiile si la termenele prevazute in
art. 5.2, Prestatorul are dreptul de a-i solicita plata unei penalitati de intarziere de 0,01% din suma
datorata scadenta, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiile de plata.
12. Alte resposabilitati ale Prestatorului
12.1 (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu documentatia de atribuire,
propunerea sa tehnica si financiara.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in
masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.
12.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu termenul de
prestare asumat. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
13. Alte responsabilitati ale achizitorului
13.1 Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care
acesta le-a cerut in propunerea tehnica si financiara pe care le considera necesare indeplinirii
contractului.
14. Receptie si verificari
14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din propunerea tehnica.
14.2 Platile se vor face face prin OP, in lei, pe baza facturii si Procesului verbal de receptie a
serviciilor.
15. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
15.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor imediat dupa semnarea contractului.
15.2 Organizarea serviciilor incepe pe baza primirii comenzilor ferme din partea Achizitorului pentru
fiecare eveniment/intalnire in parte sau pentru o serie de evenimente/intalniri previzibile in avans.
15.3 In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului.
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16. Protectia datelor cu caracter personal
16.1 - Achizitorul declara ca va lua toate masurile de securitate tehnice si organizatorice necesare si
adecvate pentru prelucrarea datelor personale, in conditii de siguranta. - Prestatorul declara ca va lua
toate masurile de securitate tehnice si organizatorice necesare si adecvate pentru prelucrarea datelor
personale, in conditii de siguranta.
16.2 - Achizitorul declara ca va prelucra datele personale in conditii de confidentialitate si va dezvalui
aceste date catre destinatari si/sau terti numai in situatiile si cu respectarea conditiilor legale in vigoare.
- Prestatorul declara ca va prelucra datele personale in conditii de confidentialitate si va dezvalui
aceste date catre destinatari si/sau terti numai in situatiile si cu respectarea conditiilor legale in vigoare.
16.3 - Datele cu caracter personal cu care se intra in contact sunt cele mentionate in partea introductiva
a prezentului contract si prilejuite de incheierea acestuia si de asemenea date cu caracter personal ale
participantilor. - Fiecare din cele 2 parti va raspunde individual pentru modul in care isi desfasoara
activitatea si implicit protectia datelor cu caracter personal cu care intra in contact in exercitarea
acesteia. - Partile vor asigura atat la nivelul activitatilor pe care le desfasoara cat si in cadrul institutiei
proprii respectarea intregii legislatii cu privire la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Astfel, prin toate activitatile care se vor
desfasura, partile se angajeaza sa adopte fiecare la nivel institutional masurile de securitate tehnice si
organizatorice necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal in conditiile stipulate in
Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor
cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. - Totodata, partile se angajeaza ca toate
persoanele care vor intra in contact cu date cu caracter personal pe durata desfasurarii activitatilor
derulate de fiecare operator in parte sa fie instruite cu privire la legislatia referitoare la protectia datelor
cu caracter personal si masurile necesare pentru respectarea acesteia. - Orice posibil prejudiciu care
rezulta din nerespectarea legislatiei incumba partii care l-a cauzat si atrage raspunderea directa a aceleia
17. Rezilierea contractului
17.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept fara a mai fi necesara interventia unei instante
judecatoresti, in cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste vreuna dintre obligatiile prevazute in
prezentul contract.
17.2. Conditii de reziliere a contractului:
a) pierderea de catre Prestator a autorizatiilor sanitar - veterinare, sau orice alt document care il pun in
imposibilitate executarii legale a contractului.
b) intreruperea nejustificata de catre Prestator a prestarii serviciilor
c) livrarea unor produse neconforme cu Caietul de Sarcini (cu gramaj mai mic sau cu alta componenta
decat cea agreata de medicul nutritionist)
18. Forta majora
18.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
18.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
18.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
18.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
18.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea deplin drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.
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19. Solutionarea litigiilor
19.1 - Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
19.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti din Romania.
20. Clauza de anticoruptie
20.1. Partile contractante declara ca au luat la cunostinta obligatia de a respecta regulile privind
conduita etica in afaceri precum si legile anticoruptie, partile considerand ca respectarea acestor reguli
constituie un element vital al relatiei lor contractuale.
20.2. Partile declara ca, potrivit regulilor de conduita etica in afaceri, decizia de afaceri stipulata in
contract precum si termenii si conditiile acestuia au avut la baza considerente obiective. Partile
considera esentiala incheierea contractului exclusiv pe baze comerciale.
20.3. Partile contractante accepta faptul ca incalcarea legilor anticoruptie in legatura cu prezentul
contract poate duce la rezilierea acestuia cu efect imediat si ca acest fapt atrage masurile corective de
rigoare.
21. Limba care guverneaza contractul
21.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
22. Comunicari
22.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
22.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.
23. Legea aplicabila contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi _____________ prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.
ACHIZITOR

PRESTATOR

22

