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INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 

 

Federatia Romana de Hochei pe Gheata cu sediul în Bucuresti, bd. Basarabia nr. 35-37, 

sector 2, Bucuresti, cod fiscal 4203806, în calitate de autoritate contractantă, vă adresează 

invitaţia de a participa prin transmiterea unei oferte, în vederea achiziţionării serviciilor de cazare 

si masa pentru sportivi, conform cerințelor minimale și obligatorii solicitate prin Caietului de 

sarcini anexat. 

1. Cod de clasificare CPV: 55100000-1 (Servicii hoteliere), 55300000-3 (Servicii de 

restaurant şi de servire a mâncării); 

2. Modalitatea de achiziţie publică, este în conformitate cu prevederile art. art. 68 alin. (1), 

lit. h), coroborat cu art. 111, alin. (1), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (servicii 

cuprinse in Anexa nr. 2), cu modificarile si completarile ulterioare si procedura simplificata 

proprie;  

3. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona: Servicii de cazare si masa; 

4. Locul prestarii serviciilor: mun. Brașov, jud. Brașov; 

5. Cantitatea serviciilor ce trebuie prestate: conform cerintelor minimale si obligatorii din 

Caietul de sarcini; 

6. Termenul de prestare a serviciilor: 08 – 20.12.2021; 

7. Valoarea estimata: 449.942,86 lei fara TVA 

Lotul nr. 1: 34.476,19 lei fara TVA; 

Lotul nr. 2: 415.466,67 lei fara TVA; 

8. Sursa de finanţare: Ministerul Tineretului si Sportului si venituri proprii ale Federatiei 

Romane de Hochei pe Gheata; 

9. Ofertele alternative sunt interzise; 

10. Preţul ofertei este ferm, exprimat în moneda naţională (lei); 

11. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage 

după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia 

dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile de justifică excluderea: 

a) Situația personală a ofertantului: 1) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 

164 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

2) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016 privind 

achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;  3) Declaraţie privind neîncadrarea 

în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de 

Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia 

ofertantul îşi are sediul social, din care să reiasă faptul că are în obiectul de activitate codul 
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CAEN corespunzător sau Codul de identificare fiscală – CIF. Informatiile cuprinse in acest 

document vor fi reale/ actuale la data limita de depunere a ofertei. Se va prezenta in copie 

semnata si stampilata cu inscrisul “conform cu originalul”;  

c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Autorizari si/ sau certificari (dupa caz), 

valabile la termenul limita de depunere a ofertei, in copie cu inscrisul “conform cu originalul”, 

semnate si stampilate; 

12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 10 de zile, de la termenul limita de depunere; 

13. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română; 

14. Criteriul de atribuire utilizat: cel mai mare punctaj obtinut urmare a raportului calitate/ 

pret, calculat dupa urmatorii algoritmi de calcul: 

14.1 In cazul serviciilor de cazare si masa: 

a) pret: se va atribui punctajul maxim, respectiv 90 pct, pentru oferta cu cel mai mic pret 

pentru serviciile de cazare. Valoarea serviciilor de masa este fixa, fiind cea declarata in cuprinsul 

Invitatiei de participare. La celelalte oferte pentru serviciile de cazare, cu un pret mai mare, 

punctajul se va acorda dupa regula de trei simpla. 

b) meniu: se va atribui punctajul maxim, respectiv 10 pct, pentru oferta cu cel mai mare 

numar de meniuri. La celelalte oferte cu un numar mai mic de meniuri, punctajul se va acorda 

dupa regula de trei simpla. Se va acorda punctaj zero pentru orice oferta care are un numar mai 

mic de doua meniuri; 

14.2 In cazul serviciilor de masa: 

a) pret: se va atribui punctajul maxim, respectiv 90 pct, pentru oferta care respecta valoarea 

serviciilor de masa indicata de autoritatea contractanta in cuprinsul Invitatiei de participare, 

aceasta fiind fixa. Oferte cu alta valoare pentru serviciile de masa, vor fi respinse. 

b) meniu: se va atribui punctajul maxim, respectiv 10 pct, pentru oferta cu cel mai mare 

numar de meniuri. La celelalte oferte cu un numar mai mic de meniuri, punctajul se va acorda 

dupa regula de trei simpla. Se va acorda punctaj zero pentru orice oferta care are un numar mai 

mic de doua meniuri; 

15. Modalități de plată: Plata către prestator se efectuează în lei, prin ordin de plată, în 

contul acestuia, în termen de maximum de 30 de zile de la data înregistrării la F.R.H.G a facturii 

fiscale emise de către operatorul economic și a documentelor justificative. Plata se va face în 

contul numai în funcţie de numărul efectiv de participanţi precum şi de zilele aferente de servire 

a mesei si/ sau cazare. Pentru o valoare a contractului de prestare servicii mai mare de 50.000,00 

lei fara TVA se va acorda un avans de 50% (se considera acceptabil si in cazul contractelor 

cumulate ca valoare); 

16. Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 15.11.2021, ora 10.00; 

Solicitările de clarificări vor fi transmise prin e-mail la adresa: office@rohockey.ro;  

17. Termenul limită de depunere a ofertelor este: 18.11.2018, ora 16.00, pe adresa de e-

mail: office@rohockey.ro. Ofertele depuse dupa acest termen nu vor fi luate in considerare.  

18. Modul de întocmire a ofertei:  

Oferta se va transmite pe adresa de e-mail: office@rohockey.ro. Aceasta va cuprinde 

Documentele de calificare, Propunerea tehnică și Oferta financiară. 

Documentele de calificare: Ofertantul va depune urmatoarele: 

- Declaratiile privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/ 

2016 privind achizitiile publice (modele anexate); 

- Certificatul Constatator emis de catre ONRC sau Codul de identificare fiscală (CIF) in 

copie cu inscrisul “conform cu originalul”; 

- Autorizari si/ sau certificari, pentru prestarea serviciilor de masa (dupa caz) in copie cu 

inscrisul “conform cu originalul”,  

Propunerea tehnică: Ofertantul are obligaţia de a prezenta propunerea tehnică astfel încât 

să se asigure posibilitatea verificării conformităţii acesteia cu specificaţiile tehnice prevăzute în 

Caietul de sarcini; astfel propunerea tehnică va conţine un comentariu, articol cu articol, al 

specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa 

propunerii tehnice cu specificaţiile respective. Propunerea tehnică poate fi sub forma unei 

Declaratii pe proprie raspundere, prin care prestatorul isi asuma indeplnirea cerintelor minimale 



si obligatorii din Caietul de sarcini (Formularul nr. 5 corespunzator lotului pentru care depune 

oferta). 

Oferta financiară: Ofertantul va completa corespunzător Formularul de oferta 

(Formularul nr. 6 si anexa corespunzatoare lotului pentru care depune oferta). Oferta financiara 

se va depune pentru numarul maxim de zile. 

 

Anexa: Caietul de sarcini (Anexa nr. 1) si Modele formulare (Anexa nr. 2) 

 

 

PRESEDINTE 

 

Alexandru HALAUCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

 

CAIET DE SARCINI 

 pentru achizitia serviciilor de cazare si masa 

 

1. Caietul de sarcini: Constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta tehnică 

şi oferta financiară. Cerinţele impuse prin caracteristicile tehnico-funcţionale vor fi considerate 

ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului 

de sarcini, se va lua în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune 

asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de 

produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va conduce la 

declararea ofertei ca fiind neconformă.  

 

2. Obiectul contractului: achiziționarea de către autoritatea contractantă de “Servicii de cazare 

si masa”, coduri de clasificare CPV: 55100000-1 (Servicii hoteliere), 55300000-3 (Servicii de 

restaurant şi de servire a mâncării).  

 

3. Specificatii tehnice cazare si masa 

Lotul nr. 1 

Denumire actiune si perioada: Pregatire Lot National de Tineret U20 la Brasov, jud. Brasov, 

incepand cu data de 08.12.2021 si pana la data de 12.12.2021. 

Valoare estimata: 34.476,19 lei fara TVA (36.200,00 lei cu TVA inclus). 

Locatie: Se vor presta servicii de cazare si masa in mun. Brasov, jud. Brasov, unde se va 

desfasura actiunea. 

Servicii: Cazare si masa 

a) Cazare:18.280,00 lei cu TVA inclus 

13 camere duble x max. 250 lei cu TVA inclus/ zi x 4 zile = 13.000,00 lei cu TVA inclus 

6 camere single x max. 220 lei cu TVA inclus/ zi x 4 zile = 5.280,00 lei cu TVA inclus 

 

b) Masa: 17.920,00 lei cu TVA inclus  

32 pers. x 80 lei cu TVA inclus/ dejun/ zi x 3 zile = 7.680,00 lei cu TVA inclus 

32 pers. x 80 lei cu TVA inclus/ cina/ zi x 4 zile = 10.240,00 lei cu TVA inclus 

Se va intra cu cina 

 

Lotul nr. 2  

Denumire actiune si perioada: Campionatul Mondial de Tineret U20 la Brasov, jud. Brasov, 

incepand cu data de 12.12.2021 si pana la data de 20.12.2021. 

Valoare estimata: 415.466,67 lei fara TVA (436.240,00 lei cu TVA inclus) 

Locatie: Se vor presta servicii de cazare si masa in mun. Brasov, jud. Brasov, unde se va 

desfasura actiunea. 

Servicii: Cazare si masa 

a) Cazare: 208.400,00 lei cu TVA inclus  

69 camere duble x max. 250 lei cu TVA inclus/ zi x 8 zile = 138.000,00 lei cu TVA inclus 

40 camere single x max. 220 lei cu TVA inclus/ zi x 8 zile = 70.400,00 lei cu TVA inclus 

 

b) Masa: 227.840,00 lei cu TVA inclus  

178 pers. x 80 lei cu TVA inclus/ dejun / zi x 8 zile = 113.920,00 lei cu TVA inclus 

178 pers. x 80 lei cu TVA inclus/ cina/ zi x 8 zile = 113.920,00 lei cu TVA inclus 

Se va intra cu pranzul  

 

 

 

 

 



Conditii minime obligatorii: 

- cazarea se va face in camere duble (cu 2 paturi) si camera single (1 pat), cu respectarea 

conditiilor minimale prevazute in HG nr. 237/ 2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la 

accesul, evidenta si protectia turistilor in structuri de primire turistice, cu modificarile si 

completarile ulterioare, HG nr. 709/ 2009 privind clasificarea structurilor de primire turstice si 

reglemenarea legala pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de 

primire turistice. Unitatile de cazare si servire a mesei trebuie sa detina Certificat de Clasificare 

eliberat de Ministerul de resort. 

- asigurarea apei calde/ reci nonstop; 

- asigurarea temperaturii corespunzatoare a spatiilor de cazare si de servire a mesei; 

- fiecare camera va avea grup sanitar propriu si dus; 

- instalatiile sanitare si electrice in foarte buna stare de functionare; 

- mobilierul din spatiile de cazare si de servire a mesei nu va fi deteriorat, sau impropriu cazarii 

sau servicii mesei;  

- dezinfectarea zilnica a grupurilor sanitare; 

- asigurarea zilnic a curateniei in camere; 

- schimbarea lenjeriei la maxim 3 zile; 

- schimbarea prosoapelor zilnic;  

- spatiile de cazare vor avea in dotare televizor si minifrigider; 

- spatiile de cazare si de servire a mesei vor fi in buna stare, respectiv: camerele vor fi aerisite, cu 

pereti fara urme de mucegai, igrasie, umezeala, etc.; 

- spatiile de cazare vor indeplini absolut toate conditiile aferente clasificatiei turistice mentionate 

in certificatul de clasificare a spatiilor de cazare si fisa de incadrare nominala a spatiilor de 

cazare pe categorii; 

- dotare cu aer conditionat a spatiilor de servire a mesei; 

- respectarea orelor de masa solicitate de coordonatorul grupului; 

4. Recepţia serviciilor: 

Se va face de catre beneficiar prin contrasemnarea facturilor fiscale ce reprezinta prestarea in 

bune conditii a serviciilor de care a beneficiat, respectiv a documentelor solicitate de 

autoritatea contractanta pentru efectuarea decontului catre M.T.S. si/ sau FRHG. 

 

5. Alte cerințe: 

1) Prestatorul de servicii va fi responsabil de realizarea la timp a contractului în condițiile unor 

standarde de calitate ridicate pentru serviciile prestate. 

2) Prestatorul va informa de urgență autoritatea contractantă despre orice eveniment sau 

circumstanțe ce pot împiedica îndeplinirea la timp și cu eficiență a obiectului achiziției. 

3) Contractul va intra în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

 

 

MODELE FORMULARE 

 

 

Formularul nr. 1 

 

Operatorul economic 

___________________ 

(denumire / sediu ) 

 

Inregistrat la sediul autoritatii contractante                 

nr._________data___________ora_____ 

  

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

 

Catre ________________________________ 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

 

Ca urmare a invitatiei de participare nr. ______ din ______________, pentru atribuirea 

contractului de prestare de servici ______________, 

noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) va  

transmitem alaturat  

 

a) Oferta; 

b) Documentele care insotesc oferta. 

 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

 

 

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

 

 

Ofertant, 

 

 

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

(nume si prenume, semnatura autorizata si stampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularul nr. 2 

Operator economic 

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

(denumirea) 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ tert sustinator al candidatului/ 

ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din achizitia publica si sub 

sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, declar ca nu ma aflu in situatia prevazuta la 

art. 164 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin 

hotărârea 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. 18
1
 -

18
5
 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. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din 

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau 

instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine 

sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 



 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant   

Numele ofertantului   ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

Telefon / Fax ....................... 

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



Formularul nr. 3 

Operator economic 

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

(denumirea) 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 

 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ........................ (denumirea 

operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, la achizitia prin cumparare 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. 

 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din 

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau 

instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine 

sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant   

Numele ofertantului   ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

Telefon / Fax ....................... 

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



Formularul nr. 4 

Operator economic 

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

(denumirea) 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 

 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 

operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, la achizitia prin cumparare 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. 

 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din 

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau 

instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine 

sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant   

Numele ofertantului   ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

http://lege5.ro/App/Document/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=96798275&d=2016-06-21#p-96798275


Telefon / Fax ....................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularul nr. 5 

Operator economic          

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

(denumirea) 

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICA 

pentru atribuirea contractului de prestare de servicii 

 

 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul _____________________________, 

reprezentant al ofertantului ______________________________________(denumirea/numele 

ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia 

mai sus mentionata, sa prestam servicii de …………………………………………… cu respectarea 

tuturor cerintelor din Caietul de Sarcini si documentatia de atribuire, prezenta declaratie facand 

parte din propunerea tehnica pe care o formulam. 

 

2. Ne angajam sa mentinem aceasta propunere tehnica valabila pentru o durata de _______ zile, 

(durata in litere si cifre), 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. 

 

3. Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta propunere tehnica, alaturi de 

propunerea financiara, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta 

noastra este stabilita castigatoare, vor constitui contract angajant intre noi. 

 

4. 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. 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant   

Numele ofertantului   ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

Telefon / Fax ....................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularul nr. 6 

Operator economic 

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

(denumirea) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ (propunere financiara) 

pentru atribuirea contractului de prestare de servicii 

 

 

1. Examinand invitatia de participare si anexele sale, subsemnatii............................., 

reprezentanti ai ofertantului 

_________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), 

ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus 

mentionata, să prestam ........................ (denumirea serviciilor), pentru suma de ..................... 

(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) lei, plătibilă după recepţia serviciilor, la 

care se adaugă TVA în valoare de ...................... (suma în litere şi în cifre, precum si moneda 

ofertei) lei. 

  

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam 

serviciile din anexa, in graficul de timp solicitat de autoritatea contractanta.  

 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in 

litere si cifre), 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: 

|x| nu depunem oferta alternativa.  |_| depunem oferta alternativa. 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 

Capacitate de semnătura ....................... 

Detalii despre ofertant   

Numele ofertantului   ....................... 

Ţara de reşedinţă ....................... 

Adresa ....................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ....................... 

Telefon / Fax ....................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 la Formularul nr. 6 

 

 

 

Centralizator de prețuri pentru  

“Servicii de cazare si masa” 

Lotul nr. 1 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Serviciul 
U.M. 

Cantitate Preț unitar  

(lei fără TVA) 

Preț total 

(lei fără TVA) 
cam./ pers. zile 

0 1 2 3 4 5 6 = 3 x 4 x 5 

1 Cazare (cam. dubla) buc. 13 4    

2 Cazare (cam. single) buc. 6 4    

3 Masa (dejun) buc. 32 3 76,19   

4 Masa (cina) buc. 32 4 76,19   

 

 

Total lei fără TVA:  

Total lei TVA:  

Total lei cu TVA:  

Observatii 

Se vor completa absolut toate rubricile din tabelul de mai sus cu valorile cu care vor fi 

prestate serviciile pentru ca oferta financiară să fie acceptată. 

 

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

Operator economic, 

______________ 

(stampila si semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 2 la Formularul nr. 6 

 

 

 

Centralizator de prețuri pentru  

“Servicii de cazare si masa” 

Lotul nr. 2 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Serviciul 
U.M. 

Cantitate Preț unitar  

(lei fără TVA) 

Preț total 

(lei fără TVA) 
cam./ pers. zile 

0 1 2 3 4 5 6 = 3 x 4 x 5 

1 Cazare (cam. dubla) buc. 69 8    

2 Cazare (cam. single) buc. 40 8    

3 Masa (dejun) buc. 178 8 76,19   

4 Masa (cina) buc. 178 8 76,19   

 

 

Total lei fără TVA:  

Total lei TVA:  

Total lei cu TVA:  

Observatii 

Se vor completa absolut toate rubricile din tabelul de mai sus cu valorile cu care vor fi 

prestate serviciile pentru ca oferta financiară să fie acceptată. 

 

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

Operator economic, 

______________ 

(stampila si semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


