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IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 

DE SERVICII DE CATERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Operator economic                FORMULARUL 1 

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

      (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant 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. 

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. 



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) 

 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________       FORMULARUL 2 

           (denumirea/numele 

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

 

                  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 

faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 

98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat 

obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 

şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

            Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 

                                                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a 

ofertei) 

 

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

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operator economic                         FORMULARUL 3 

    …....................... 

      (denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 

 

 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit 

al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în 

calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al 

candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de 

………………………… de către …………………………………………………, declar pe 

proprie răspundere că în ultimii 3 ani:  

a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 

b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză; 

f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea 

procedurii nu a condus la o distorsionare a concurenței; 

g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul 

unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract 

de concesiune încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a 

respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 

h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 

autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 

criteriilor de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să 

prezint documentele justificative solicitate; 

i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, 

să obțin informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot 

avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din 

procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-

cadru către operatorul economic pe care-l reprezint.  

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 completării 



Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular nr. 4 

       

Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractant/Terţul susţinător 

________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice 

 

 

 

Subsemnatul(a), ..................................., reprezentant (legal/împuternicit) al 

.................................. (denumirea/ numele si sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant 

ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului la procedura de ................. (se menţionează 

procedura) pentru atribuirea contractului având ca obiect .............. (obiectul contractului), cod 

CPV.................., organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie 

răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii, că: NU mă încadrez în nici una din 

situaţiile prevăzute la articolele 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv: 

 

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 

supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până 

la gradul al doilea inclusiv, sau care se află în relaţii comerciale cu persoane care deţin funcţii 

de decizie în cadrul autorităţii contractante; 

- 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. 

 

Persoanele cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante sunt: ........... (se vor nominaliza 

persoanele menționate în Fişa de date)...... 

 

Subsemnatul(a) ................................... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 

interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 

contractului sau, în cazul în care vom fi desemnați câştigători, pe parcursul derulării contractului.  

     

De asemenea, declar ca 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 că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă. 

 

Data completării ___________________ 

 

 

Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractant/Terţul susţinător, _________________ 

 

(Numele si prenumele in clar ale persoanei care semnează/Reprezentanţi legali/Functie/semnătura 

autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL nr. 5 

 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

DECLARAŢIE privind experienţa similară 

a ofertantului pentru servicii similare în ultimii 5 ani 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Numărul şi data contractului: _______________ 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:________________________________ 

Adresa beneficiarului/clientului: ___________________________________________ 

Ţara: ________________________ 

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: (se bifează opţiunea 

corespunzătoare) 

.. □. contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)  

...□contractant asociat  

...□ subcontractant 

 

5. Valoarea serviciilor prestate 

de către ofertant în calitate de 

asociat/subcontractant  

exprimată în moneda în care  

s-a încheiat contractul 

exprimată în 

echivalent euro 

a) iniţială (la data semnării 

contractului): 

... ... 

b) finală (la data finalizării 

contractului):. 

... ... 

6. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: ____. 

7. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care 

ofertantul îşi susţine experienţa similară:  

_________________________________________. 

Anexăm alăturat, în forma solicitată de autoritatea contractantă: 

- Certificari de buna executie (Respectivele certificări/procese verbale de recepţie vor 

indica beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, 

valoarea, perioada şi locul prestării serviciilor şi precizarea dacă au fost efectuate în 

conformitate cu normele profesionale în domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit) 

înţelegând că lipsa/ neprezentarea oricărui document solicitat, dă dreptul autorităţii 

contractante de a considera oferta depusă de noi inacceptabilă. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN 

ÎNSCRISURI” din NOUL COD PENAL. 

 

Data completării,      Operator economic, 

4. Valoarea contractului exprimată în moneda în care  

s-a încheiat contractul 

exprimată în 

echivalent euro 

a) iniţială (la data semnării 

contractului): 

... ... 

b) finală (la data finalizării 

contractului):. 

... ... 



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

(semnătură autorizată) 

 

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, ce vor fi confirmate, la cererea 

comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv. 

Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată 

de reprezentantul său legal. 

 

  



 

 

 

 

Formularul nr. 6 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE DE 

MEDIU, SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE 

ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI 

 

Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume, reprezentant 

legal / împuternicit al ............................................................................................... (denumirea / numele 

și sediu / adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la procedura 

.................................................... cod CPV ............................., organizată de autoritatea contractantă 

...................................(numele autorității) declar pe propria răspundere, că la elaborarea ofertei am 

ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la  obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al 

relaţiilor de muncă pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de 

lucrări, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 

265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului și ale celorlaltor reglementări 

aplicabile. 

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

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMULARUL 7 

 

PROPUNEREA TEHNICA – SPECIFICATII TEHNICE OFERTATE 

Catre: Școala Gimnazială “Mihail Kogălniceanu” Dorohoi 

 

Specificatii tehnice minime solicitate Specificatii tehnice 

minime ofertate 

Cantitate/ 

U.M. 



Serviciile de catering se vor presta la Școala Gimnazială “Mihail 

Kogălniceanu” Dorohoi  pentru un număr de 60 de participanti  în 

perioada 01 iulie 2020 – 12 februarie 2021. 

Compoziția meniului 

Felul de 

mâncare 

Gramaj 

carne 

Gramaj 

desert 

sau 

fruct 

Gramaj 

pâine 

Gramaj 

garnitură 

Gramaj 

salată 

sau 

murături  

Apă 

Felul 

principal 

100 

grame 

- 80 

grame 

120 

grame 

50 

grame 

0,5 

litri 

Desert/ 

Fruct 

- 100 

grame 

- - - - 

 

Condiții de pregătire si livrare a hranei: 

Hrana va fi pregatita de catre furnizor in bucataria proprie.  Felurile 

vor fi ambalate, in caserole pentru alimente iar, in cazul desertului, 

in caserola sau folie transparenta, de uz alimentar. 

Prestatorului ii revine sarcina de a ambala si depozita produsele 

pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la condiţiile din timpul 

transportului, astfel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală. 

Pe langa asigurarea conditiilor sanitar-veterinare optime pentru 

activitatea de servire a produselor de protocol, se vor respecta 

standardele nutritionale aplicabile grupului tinta, respectiv copii. 

Reprezentantul furnizorului stabileste impreuna cu bucatarul care va 

fi structura meniurilor care urmeaza a fi livrate pe parcursul  

urmatoarelor 10 zile si o trimite spre aprobare Achizitorului. Firma 

de catering nu are voie sa modifice structura meniurilor stabilite si 

aprobate, fara acordul Achizitorului.  

Cerinte specifice privind alimentele: 

Se recomanda ca hrana sa fie servita la aproximativ 30 min de la 

preparare, in caz contrar ele trebuie mentinute la o temperature mai 

mare de 60 ° Celsius pentru hrana calda si la max. 4° Celsius pentru 

hrana rece. 

Produsele intermediare si finite, posibil de a fi mediu de dezvoltare a 

microorganismelor patogene patogene sau de a forma toxine, trebuie 

mentinute la temperatura care sa nu prezinte risc pentru sanatate. 

Cerinte specifice privind deseurilor alimentare: 

Deseurile alimentare trebuie colectate si transportate cu respectarea 

legislatiei in vigoare; 

Prestatorul are obligatia evacuarii deseurilor alimentare. 

  

60 portii (60 

portii x 137 

zile) 

 

 

 

Data _____/_____/_____ 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

(semnatura)     oferta pentru si in numele ____________________________________. 

(denumirea/numele operatorului)  

 



    FORMULARUL 8 

 

      Operator economic 

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

    (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA 

    Catre ......................................................................................................................... 

          (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire pentru atribuirea contractului de servicii 

................................................................................... subsemnatii, reprezentanti ai 

ofertantului ________(denumirea / numele ofertantului/asocierii) 

_____________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele 

cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam serviciile 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 angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, să începem 

prestarea serviciilor în conformitate cu specificatiile din documentatia de atribuire. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ____(durata in 

litere si cifre)___zile, respectiv pana la data de __(ziua/luna/anul)_____, si ea va 

ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea 

perioadei de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului, aceasta oferta impreuna cu comunicarea 

transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 

constitui un contract angajant intre noi. 

5. Precizam ca:     _ 

    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 

separat, marcat in mod clar "alternativa";     _ 

    |_|   nu depunem oferta alternativa. 

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice 

alta oferta pe care o puteti primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

(semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 

A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta  

 

 

 



FORMULARUL 8.1 

 

  Operator economic 

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

    (denumirea/numele) 

 

ANEXA LA OFERTA FINANCIARA 

 

 

Nr.  Descrierea serviciilor Cant. U.M. Preț unitar 

fără TVA 

-lei- 

Preț total 

fără TVA 

-lei- 

1. Servicii de catering pentru participanții la 

cursurile de tip ”Școală după școală” 

60 porții   

 Total     

 

 
Data _____/_____/_____ 
 
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
(semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
(denumire/nume operator economic) 
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL nr.9 

Operator Economic 

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

(denumirea/numele) 

 

INFORMAŢII GENERALE 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 

(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 

 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

6.1. 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) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

1._______________________________________________________ 

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

8. Principala piaţă a afacerilor : 

9. Cifra de afaceri globală pe ultimii 3 ani : 

 

Anul 

Cifra de afaceri anuală (la 31 

dec.) 

lei 

Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) 

echivalent euro 

2015  

 

 

2014  

 

 

2013  

 

 

Media anuală a 

cifrei de afaceri 

globală: 

 

 

 

10. Contul nr._____________________________________ deschis la 

banca_________________ 

11. Contul nr._____________________________________ deschis la TREZORERIA 

STATULUI. 

 



Operator economic 

(Semnătură autorizată) 

 



 

FORMULAR 10 

Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

Catre, 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAIL KOGĂLNICEANU” 

Adresa: DOROHOI, STRADA ALEEA DUMBRAVA NR. 2 

 

 

 

              Ca urmare a anuntului/invitatiei din data de ………….. privind aplicarea procedurii 

de atribuire-  

      Achiziționarea serviciilor de catering –hrană copii  în cadrul proiectului 

"Comunitatea Marginalizată Plevna-Dorohoi-program integrat de măsuri de intervenţie 

(CMP-DH)", Cod SMIS 114921, Cod CPV: 55520000-1 - Servicii de catering   va 

transmitem alaturat urmatoarele: 

 

1. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continând, in original  

a) oferta; 

b) documentele care insotesc oferta.  

                                                    

Cu stima,                                                                                Data completarii ............... 

Operator economic,  

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

(semnatura autorizata)  



FORMULAR 11 

 

      Operator economic 

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

    (denumirea/numele) 

 

 

IMPUTERNICIRE 

 

 

 

Subscrisa.............…………………… (denumirea, numele operatorului economic) cu sediul in 

……………………………………… , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr 

……………………….., atribut fiscal ….................imputernicim prin prezenta pe 

……………..........................................................., domiciliat in ……........... , identificat cu 

BI/CI,seria ............nr......….eliberat de ………………., avand functia de 

……………………................ sa ne reprezinte in scopul atribuirii contractului de servicii de 

catering pentru participantii la programul de tip Școală după școală. 

 In indeplinirea mandatului sau, imputernicitul va avea urmatoarele drepturi si 

obligatii: 

 

a) Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu 

participarea la procedura; 

b) Sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele 

rezultate pe parcursul si/sau in urma desfasurarii procedurii; 

c) Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare in timpul 

desfasurarii procedurii; 

d) Sa depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura; 

 

Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea 

subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura. 

 

 

 

 

Data,                                                                                                  Denumirea 

mandantului                            

                                                                                   Reprezentata legal 

prin: 

 


