














Anexa 1 

 

OPERATOR ECONOMIC 

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

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

 

Către:  

COMUNA Gepiu 

Județul Bihor 

În atenția Domnului Primar 

 

1. Examinând Caietul de sarcini pentru serviciul ce urmează a fi contractat, subsemnații 

reprezentanți ai ofertantului 

 …………………………….  ne oferim ca în conformitate cu prevederile și cerințele 

cuprinse în documentația aferentă achiziționării Servicii de catering necesare în cadrul 

proiectului SUCCES - Sustinem accesul copiilor la educatie in scoli defavorizate”, 

depus în cadrul Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), prin 

Programul Operațional Capital Uman, cod CPV 55520000-1 Servicii de catering 

(Rev.2), să prestam serviciile, pentru suma totală de ………….. lei la care se 

se adaugă TVA. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm 

serviciile, după semnarea contractului începând cu data stabilită contractual. 

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 de zile și ea va 

rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 

de valabilitate. 

4. Înțelegem că nu sunteți obligați sa acceptați orice ofertă primită. 

 

*Prezentul formular va fi insotit de o detaliere financiara  

 

 Data:  

  

Numele și prenumele ofertantului: 
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ACORD-CADRU DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII  

de catering de catering in cadrul proiectului de investitii cu denumirea: 

 „SUCCES - Sustinem accesul copiilor la educatie in scoli defavorizate” 

 

Acord-cadru Servicii de catering – sursa de finanțare POCU 2014-2020 

 

nr. ______________ data _________________ 

 

 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice și a Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, s-a încheiat prezentul acord-cadru. 

  

Articol 1. Părţile acordului-cadru 

 

COMUNA GEPIU - adresa: Localitatea Gepiu, nr. 80, + 40-259-479318, fax: + 40-259-479318 , e-mail: 

primaria.gepiu@yahoo.com, cod fiscal 6132288; cont trezorerie RO51TREZ0765006XXX010724 

deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, reprezentată prin Purge Ioan – primar, în calitate de achizitor, 

pe de o parte, 

 

şi  

 

..............................., cu sediul ............., Str.............................. nr. .........., sector ...., tel/fax: ............, având 

codul fiscal ..........., înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. .............. cont RO ....TREZ .................. 

deschis la Trezorerie ............, reprezentată prin dl/dna ............... – ............, în calitate de promitent-

prestator, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului acord-cadru, în următoarele condiţii: 

 

Articol 2. Definiţii  

2.1 În prezentul acord-cadru următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  

a. Acord-cadru – prezentul acord-cadru şi toate anexele sale, având drept scop înţelegerea scrisă 

între părţile-promitente a elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele 

subsecvente ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată; 

b. Contractele subsecvente – contractele (cu toate anexele) care vor fi încheiate în baza prezentului 

acord-cadru;  

c. Promitent-achizitor şi promitent-prestator – părţile semnatare ale acordului-cadru, aşa cum sunt 

acestea definite în prezentul acord-cadru; 

d. Beneficiar-  destinatar direct al serviciilor care fac obiectul acordului-cadru şi responsabil de 

implementarea tehnică a acordului-cadru/contractului subsecvent; 

e. Caietul de sarcini – Anexa I a acordului-cadru, care include definirea obiectivelor serviciilor, 

specificând, acolo unde este cazul, metodele şi resursele care urmează a fi utilizate de către 

prestator şi rezultatele ce trebuie realizate de către acesta; 

f. Conflictul de interese – orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a exprima o 

opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să 

acorde prioritate intereselor achizitorului/beneficiarului sau interesului public general al 

proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte 
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angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile 

oricăror subcontractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul prestatorului; 

g. Forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului subsecvent şi care 

face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului subsecvent; sunt considerate 

asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, 

restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, 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;  

h. Preţul unitar al serviciilor – preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza acordului-cadru 

şi contractelor subsecvente; 

i. Produse – bunuri cuprinse în anexele la prezentul acord-cadru şi / sau contracte şi pe care 

prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform acordului-cadru 

şi /  sau contractului subsecvent; 

j. Servicii – totalitatea activităţilor a căror prestare face obiectul acordului-cadru şi contractelor 

subsecvente;  

k. Zi – zi calendaristică; an - 365 de zile.  

l. Lună – lună calendaristică; 

 

Articol 3. Interpretare  
3.1. În prezentul acord-cadru, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.  

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 

mod diferit.  

3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul acord-cadru. 

 

Articol 4. Scopul acordului-cadru 

4.1. Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale, care vor guverna 

contractele subsecvente de prestări servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord-

cadru. 

4.2 Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea de servicii de catering, 

conform caietului de sarcini. 

 

Articol 5. Documentele acordului-cadru 

5.1 Documentele acordului-cadru  
Promitent-prestator va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite în prezentul acord-cadru de prestări 

servicii, care include, în ordinea enumerării, prezentul acord-cadru de servicii împreună cu orice act 

adiţional la acordul-cadru de servicii şi următoarele anexe: 

Anexa I:  Caietul de sarcini; 

Anexa II: Propunerea tehnică; 

Anexa III: Propunerea financiară;  

În cazul oricărei contradicţii între documentele de mai sus, prevederile acestora vor fi aplicate în ordinea 

de precedenţă stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.  

 

5.2 Documentele contractului subsecvent: 
În baza acordului-cadru se vor semna ulterior contracte subsecvente de prestări servicii.  

 

Articol 6. Prețurile unitare ale acordului-cadru  

6.1 Preţul unitar al serviciilor este exprimat în lei, şi este prevăzut în Anexa III Propunerea financiară, 

care face parte integrantă din prezentul acord-cadru, la care se adaugă TVA. Valoarea 
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contractului/contractelor subsecvent/e va fi fundamentată pe preţul unitar al serviciilor prevăzut în 

această anexă, conform prevederilor documentaței de atribuire.  

 

Articol 7. Cantitatea previzionată 
7.1 Solicitarea numarului de portii pentru fiecare zi va fi adresata prestatorului de persoanele desemnate 

de beneficiar; zilnic la ora 9
00

, conform Caietului de sarcini. 

 

Articol 8. Ajustarea preţului 

8.1. În vederea încheierii contractelor subsecvente nu se acceptă ajustarea preţurilor unitare ofertate la 

incheierea acordului cadru.  

 

Articol 9. Durata acordului-cadru 

9.1 Durata de implementare a acordului-cadru este pana la finalul perioadei de implementare a 

proiectului: „SUCCES - Sustinem accesul copiilor la educatie in scoli defavorizate”, sau pana in 

momentul care fondurile alocate achizitiei sunt epuizate. 

 

Articol 10. Obligaţiile promitentului-prestator 

10.1 Promitentul-prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-

achizitor, să presteze serviciile menţionate la art. 4, alin. 4.2. 

10.2 Promitentul-prestator se obligă ca prin răspunsul la invitaţiile de semnare a contractului/contractelor 

subsecvent/e să nu modifice elementele/condiţiile stabilite prin acordul-cadru. 

10.3  Promitentul-prestator au obligaţia de a răspunde invitaţiilor de semnare de contracte subsecvente 

transmise de promitentul-achizitor, în termenul specificat in cadrul acestora de catre promitentul-

achizitor. 

10.4 Promitentul-prestator se obligă să despăgubească promitentul-achizitor împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 

folosite pentru sau în legatură cu serviciile prestate, şi  

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel 

de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor sau din instrucţiunile 

transmise de acesta. 

10.5 Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul 

acord-cadru. 

 

Articol 11. Obligaţiile promitentului-achizitor 

11.1 Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentul-prestator, 

să achiziţioneze serviciile menţionate la art. 4, alin. 4.2., în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru. 

11.2 Promitentul-achizitor se obligă să atribuie contracte promitentului-prestator, ori de câte ori 

intenţionează să achiziţioneze serviciile care fac obiectului acordului-cadru, respectând condiţiile 

esenţiale stabilite la încheierea acestuia. 

11.3 Promitentul-prestator va considera toate documentele şi informaţiile care le sunt puse la dispoziţie 

referitoare la acordul-cadru sau contractele subsecvente de servicii drept private şi confidenţiale după caz, 

nu vor publica sau divulga niciun element al acordului-cadru sau al contractelor subsecvente de servicii 

fără acordul scris, prealabil, al promitentului-achizitor.  

11.4 Dacă promitentul-prestator este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane juridice, 

acestea vor răspunde solidar de îndeplinirea obligaţiilor acordului-cadru. Promitentii-prestatori, 

reprezentat de liderul de asociere vor acţiona pe seama acestuia în cadrul acordului-cadru şi vor avea 

autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual asocierea. 

11.5 Orice modificare a componenţei asocierii, fără consimţământul scris prealabil al promitentului-

achizitor, va fi considerată o încălcare a acordului-cadru. 

 

Articol 12. Atribuirea contractelor subsecvente 
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12.1 (1) În prezentul acord-cadru, contractele subsecvente se vor atribui numai promitentului-prestator, 

cu respectarea prevederilor Anexei 1, Caietul de Sarcini. 

 

Articol 13. Conflictul de interese 

13.1 Promitentul-prestator va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar 

putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a acordului-cadru. Conflictele de interese, astfel cum 

sunt acestea definite în acordul-cadru, pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, 

afinităţilor, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice 

conflict de interese apărut în timpul executării acordului-cadru trebuie comunicat în scris promitentului-

achizitor fără întârziere.  

13.2 Promitentul-achizitor îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi 

poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. promitent-prestator se va asigura că personalul 

acestuia, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o 

situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Promitentul-prestator va înlocui, imediat şi fără vreo 

compensaţie din partea promitentului-achizitor, orice membru al personalului său salariat ori contractat, 

inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie. 

13.3 Promitentul-prestator se va abţine de la a stabili contacte care ar putea să-i compromită 

independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din 

teritoriu. Când promitentii-prestatori nu îşi menţin independenţa, promitentul-achizitor, fără afectarea 

dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de 

interese, va putea decide încetarea de drept şi cu efect imediat a acordului-cadru.  

 

Articol 14. Raportare 

14.1 Promitentul-prestator va prezenta rapoarte aferente serviciilor prestate la sfarsitul fiecarei luni. 

Acestea vor cuprinde numar de portii livrate in fiecare luna.  

 

Articol 15. Plăţi şi conturi bancare 

15.1 Plăţile vor fi făcute în lei, în conturile de trezorerie deschise de promitentul-prestator. 

15.2 Plăţile privind contractele subsecvente vor fi stabilite în fiecare contract subsecvent în parte. 

 

Articol 16. Comunicări şi adrese de contact 

16.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

(2) Orice comunicări, solicitări sau notificări scrise, între promitentul-achizitor şi promitentul-prestator în 

legătură cu acordul-cadru, trebuie să conţină titlul şi numărul de identificare al acordului-cadru şi al 

contractului subsecvent (dacă este cazul) şi trebuie transmise prin poştă, fax, e-mail, sau înmânate 

personal la adresele identificate mai jos, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

(3) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

(4) Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

16.2 Datele de contact pentru prezentul acord-cadru sunt: 

Pentru promitentul-achizitor: 

Responsabil acord-cadru/Persoana de contact: 

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

 

Pentru promitentul-prestator: 

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

.... 

Articol 17. Încălcarea acordului-cadru de servicii şi încetarea acestuia 
17.1 Încălcarea acordului-cadru de servicii 

(1) Atunci când are loc o încălcare a acordului-cadru de servicii de către promitentul-prestator, 

promitentul-achizitor ca şi parte prejudiciată prin încălcare va fi îndreptăţită la următoarele remedii: 
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a) despăgubiri în limita prejudiciului creat şi/sau 

b) încetarea acordului-cadru prin rezilierea acestuia. 

(2) În orice situaţie în care promitentul-achizitor este îndreptăţit la despăgubiri, acesta poate reţine aceste 

despăgubiri din orice sume datorate promitentului-prestator. 

(3) Oricare dintre părţi va avea dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit după 

finalizarea acordului-cadru în conformitate cu legea aplicabilă ce guvernează acordul-cadru de servicii. 

17.2 Suspendarea acordului-cadru de servicii 

(1) În cazul în care procedura de acordare sau executarea acordului-cadru de servicii sau a contractelor 

subsecvente este viciată de erori substanţiale sau neregularităţi sau de fraudă, promitentul-achizitor va 

suspenda executarea acordului-cadru de servicii. 

(2) În cazul în care asemenea erori substanţiale, neregularităţi sau fraude sunt imputabile promitentului-

prestator, promitentul-achizitor poate suplimentar suspendării să refuze efectuarea plăţilor sau poate 

proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea viciilor, neregularităţilor sau 

fraudei. 

17.3 Prezentul acord cadru încetează în următoarele situații:  

a) la expirarea duratei acordului cadru pentru care a fost încheiat; 

b) prin acordul comun al părților consemnat în scris; 

c) în caz de dizolvare, lichidare, faliment; 

d) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral acordul cadru printr-o notificare scrisă, adresată 

prestatorului cu 5 zile înainte de data la care dorește să-și înceteze efectele acest acord, fără nicio 

compensație. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 

din acord îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acordului cadru. 

17.4. Rezilierea acordului cadru va opera de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a 

prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe de judecată și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei 

formalități prealabile și se va comunica în scris prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire 

dacă: 

a) prestatorul nu își îndeplinește și nu respectă obligațiile prevăzute la art. 10 și 19.1 din contractul 

subsecvent, în condițiile și termenele prevăzute in acesta.  

b) după semnarea acordului cadru, prestatorul cesionează drepturile sale din prezentul acord sau 

subcontractează fără a avea acordul prealabil al achizitorului;  

c) împotriva prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la 

fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna 

intereselor financiare ale CE;  

17.5. În urma unui preaviz de 30 zile acordate achizitorului, prestatorul poate rezilia prezentul acord 

cadru dacă achizitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către prestator a sumelor datorate acestuia în 

baza oricărei certificări din partea achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut în contractul 

subsecvent.  

 

Articol 18. Forţa majoră  

18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  

18.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  

18.3. 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.  

18.4. 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.  

18.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

18.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 lună, fiecare 

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 

vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.  
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Articol 19. Garanţia de bună execuţie a contractului subsecvent 

19.1 Nu este cazul. 

 

Articol 20. Modificarea acordului-cadru de servicii 

20.1 Orice modificare a acordului-cadru de servicii se poate face prin act adiţional la acord şi numai în 

timpul perioadei de execuţie a acordului. Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de acordul 

iniţial. Orice transfer între liniile bugetare se poate face numai printr-un act adiţional la acordul-cadru de 

servicii indiferent de procentul în care aceasta realocare este cerută. 

20.2 După semnarea actului adiţional, promitentul-prestator va trece la îndeplinirea modificării şi va fi 

obligat la respectarea prezentelor condiţii contractuale. 

20.3 Nicio modificare nu va avea efect retroactiv. Orice modificare a acordului-cadru care nu a fost 

efectuată potrivit legii şi în forma unui act adiţional va fi considerată nulă. 

 

Articol 21. Litigii  

21.1 Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord-cadru se 

vor soluţiona pe cale amiabilă. 

21.2 Părţile vor depune toate eforturile pentru a soluţiona în mod amiabil, prin tratative directe orice 

neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului-

cadru.  

21.3 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Autoritatea Contractantă şi Prestatorul nu 

reuşesc să ajungă în mod amiabil la o înţelegere cu privire la soluţionarea unei divergenţe contractuale, 

fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din 

România.  

 

Articol 22. Limba care guvernează acordul-cadru 

22.1 Limba care guvernează acordul-cadru este limba româna. 

 

Articol 23. Legea aplicabilă acordului-cadru 

23.1 Prezentul acord-cadru este guvernat de legea română. Competenţa pentru soluţionarea oricărui litigiu 

izvorât din acest acord-cadru revine instanţei române. 

 

Prezentul acord-cadru a fost încheiat astăzi____________, în ........... exemplare originale, având 

aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru promitentul-prestator şi pentru promitentul-

achizitor. 

 

PROMITENT-ACHIZITOR,  

  

 

PROMITENT-PRESTATOR, 

 

COMUNA GEPIU 

PRIN PRIMAR 

PURGE IOAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 


