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    Aprobat,  
               Primar,  

 

 Fisa de date 
Tip anunt:    Invitatie  de participare procedura proprie Anexa 2 Legea 98/2016  

Tip Legislatie:    Legea nr. 98/19.05.2016 

 
 
 
S-a organizat o consultare de piata    NU 

 
SECTIUNEA I AUTORITATEA CONTRACTANTA _______________________________________  
 
I.1)    Denumire si adrese 
       COMUNA COTOFENII DIN FATA 
Cod de identificare fiscala:  16397900 Adresa:  Strada Cotofenilor, nr.442, comuna Cotofenii din Fata, judetul Dolj ,  Cod 

Postal: 207013  Tara: Romania   Adresa de email: cotofeniidinfata@gmail.com ; Nr de telefon: +40 0251 446 598 Fax: +40 

0251 446 598   Persoana de contact: Carciumaru Constantin  In Atentia: Carciumaru Constantin     Adresa web a sediului 

principal al autoritatii:   www.primaria-cotofeniidinfata.ro    Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro 

 
I.2) Achizitie comuna 

Contractul implica o achizitie comuna                 NU 

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie NU 

 
I.3) Comunicare 
Documentele de achizitii publice sunt disponibile prin transmiterea unor invitatii de participare insotite de documentatia 

de atribuire. 

 

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor    3 

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 

adresa mentionata mai sus 

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:  

adresa mentionata mai sus   

 
1.4) Tipul autoritatii contractante 
        Institutie publica 
 
I.5)    Activitate principala 
         Servicii de administratie publica generala 
 

SECTIUNEA I I  OBIECTUL CONTRACTULUI  __________________________________________  
II.1   Obiectul achizitiei  
 

II.1.1)  Titlu: 

• Servicii de catering  

 
 

          Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: POCU/138/4/1/115031 
 
II.1.2)   Cod CPV Principal: 
        

55520000-1 (servicii de catering) 

 
II.1.3)  Tip de contract: Acord cadru 

Servicii Anexa 2  

 
II.1.4)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

Achizitie: Servicii de catering pentru acțiunile de voluntariat (360 portii),cheltuieli cu masa participantilor la 
cursurile de calificare nivel I (8.400 portii),  cheltuieli cu masa participantilor la cursurile de calificare nivel II 
(20.160 portii), cheltuieli cu masa participantilor la sedintele de consiliere si orientare profesionala (3.696 
portii), cheltuieli hrana campanii medico-sociale (450 portii), hrana pt participantii la trainingurile de 
antreprenoriat (1.000 portii), hrana pt participantii la trainingurile de utilizare a instrumentelor informatice 
pt managementul afacerii (1.000 portii), pachet hrana activitati terapie ocupationala (3.720 portii), pachet 
hrana campanii medicale (450 portii), servicii de catering pt evenimente privind promovarea 
interculturalitatii si non discriminarii (360 portii), in conformitate cu cerintele minimale impuse prin Caietul 
de sarcini 
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II.1.5)   Valoarea totala estimata:  
         Valoarea estimata fara TVA:            

         Moneda:     RON 

 
II.1.6)   Impartire in loturi: 

                            DA       NU ■ 

 

   II.2    Descriere 
Contract achizitie publica -  Servicii de catering pentru acțiunile de voluntariat (360 portii),cheltuieli cu masa participantilor 
la cursurile de calificare nivel I (8.400 portii),  cheltuieli cu masa participantilor la cursurile de calificare nivel II (20.160 
portii), cheltuieli cu masa participantilor la sedintele de consiliere si orientare profesionala (3.696 portii), cheltuieli hrana 
campanii medico-sociale (450 portii), hrana pt participantii la trainingurile de antreprenoriat (1.000 portii), hrana pt 
participantii la trainingurile de utilizare a instrumentelor informatice pt managementul afacerii (1.000 portii), pachet hrana 
activitati terapie ocupationala (3.720 portii), pachet hrana campanii medicale (450 portii), servicii de catering pt 
evenimente privind promovarea interculturalitatii si non discriminarii (360 portii) Durata contractului este de 24 luni. 

 

II.2.2   Coduri CPV secundare  

 -  
II.2.3   Locul de executare  

               Cotofenii din Fata, judetul Dolj 
          Locul principal de executare: 

Judetul Dolj, comuna Cotofenii din Fata, str. Cotofenilor, nr.442 
 

II.2.4   Descrierea achizitiei publice 
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele) 

 

Achizitie; Servicii de catering pentru acțiunile de voluntariat (360 portii),cheltuieli cu masa participantilor la 
cursurile de calificare nivel I (8.400 portii),  cheltuieli cu masa participantilor la cursurile de calificare nivel II 
(20.160 portii), cheltuieli cu masa participantilor la sedintele de consiliere si orientare profesionala (3.696 
portii), cheltuieli hrana campanii medico-sociale (450 portii), hrana pt participantii la trainingurile de 
antreprenoriat (1.000 portii), hrana pt participantii la trainingurile de utilizare a instrumentelor informatice pt 
managementul afacerii (1.000 portii), pachet hrana activitati terapie ocupationala (3.720 portii), pachet hrana 
campanii medicale (450 portii), servicii de catering pt evenimente privind promovarea interculturalitatii si 
non discriminarii (360 portii) in conformitate cu cerintele minimale impuse prin Caietul de sarcini. 

 
II.2.5   Criterii de atribuire 
                        Pretul cel mai scazut. 

   
  II.2.7   Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii  
 

         Durata in zile :              

 Contractul se reinnoieste:   NU . 
 
II.2.10   Informatii privind variantele:  
        Vor fi acceptate variante    NU . 
 
II.2.11   Informatii privind optiunile    
        Optiuni                  NU . 

    
   II.2.12   Informatii privind cataloagele electronice 

        Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic  NU 
 
II.2.13    Informatii despre fondurile Uniunii Europene 
         Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene              DA    
 

           
 

 
II.3 Ajustarea pretului contractului 

NU 

 
SECTIUNEA II I   INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE S I  TEHNICE 
 

  III.1)      CONDITII DE PARTICIPARE: 
   
  III.1.1.a)    Situatia personala a candidatului sau ofertantului 
    
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

859.311,04 
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1. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor  
 

1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitile.  
Modalitatea de indeplinire:  
 1.1.Se va completa  Formularul nr. 4 din sectiunea III; – in original. 
 
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitile. 
Modalitatea de indeplinire: 
2.1. Se va completa  Formularul nr. 5 din sectiunea III;  – in original. 

 
2.2. Se va prezenta certificate/documente, eliberate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care sa ateste faptul ca 
respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, 
scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau 
in tara in care este stabilit. Documentul se va atasa in oricare din formele: original/copie legalizată/copie lizibilă cu 
menţiunea „conform cu originalul”. 

  
        Se va prezenta certificate//documente, eliberate de Autoritatea Publica Locala, care sa ateste faptul ca respectivul 
operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a  taxelor locale, scadente in luna anterioara celei in care se depun 
ofertele,  in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit. Documentul se va 
atasa in oricare din formele: original sau copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea„conform cu originalul”. 

 
In cazul persoanelor fizice/juridice straine se vor prezenta certificatele mai sus mentionate (daca in tara de origine se 
emite acest gen de inscrisuri), sau documente in echivalent, sau o declaratie pe proprie raspundere referitoare la 
indeplinirea obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele aferente acestor categorii de 
datorii, care se prezinta în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata si legalizata in 
limba romana. 
In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat 
 
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitile. 
Modalitatea de indeplinire: 
2.1. Se va completa  Formularul nr. 6  din sectiunea III;  – in original. 
 

3. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea 98/2016 privind achizitile. 
Modalitatea de indeplinire: 

3.1. Se va completa Formularul nr.  3 din sectiunea III; - in original 
 
Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul autoritătii contractante, UAT COTOFENII DIN FATA.  , în organizarea, 
derularea şi finalizarea procedurii de achizitie publică, sunt: 
CARCIUMARU CONSTATIN – PRIMAR 
STANA MARIA MADALINA – CONSILIER SUPERIOR 
NEHOIANU CEACIRU LIVIU ILIE - INSPECTOR 
 

Nota:  1. Asociatul/subcontractantul/tertul sustinator vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 59-60, 164,  
165 si 167 din legea 98/2016 completand formularele nr 3, 4, 5 si 6, . 
 
 

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
       Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial   

Modalitatea de indeplinire: 

Pentru persoanele juridice române 

1.1. Se va prezenta  Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
teritorial, în care ofertantul îşi are sediul. Certificatul va fi emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii 
ofertei. 
Documentul se va atasa in oricare din formele: original sau copie lizibila semnata si stampilata cu 
mentiunea„conform cu originalul”. 

In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte certificatul constatator din care sa rezulte indeplinirea 
criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe 
care o realizeaza.  
 
Pentru persoanele juridice straine 
1.2. Se va prezenta Documente edificatoare  care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta 
din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. 
Documentele se prezinta în oricare din formele: original sau copie lizibila semnata si stampilata cu 

mentiunea„conform cu originalul”. 

In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va putea solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de 
transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in 
original/copie legalizata.. 
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2. Pentru persoanele juridice străine: 
Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din 
ţara în care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse în limba română – traducere autorizată. 
 

 
 
 
 
 
 

III.1.2) Capacitatea economica si financiara  

INFORMATII SI/SAU NIVEL(URI) MINIM(E) NECESARE PENTRU  
EVALUAREA RESPECTĂRII CERINTELOR MENTIONATE  

 
 

MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE 

   

 

 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

NFORMATII SI/SAU NIVEL(URI) MINIM(E) NECESARE PENTRU  
EVALUAREA RESPECTĂRII CERINTELOR MENTIONATE  

 
 

MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE 

   

Ofertantul va demonstra ca in ultimii 3 ani, 
impliniti la data termenului limita stabilit pentru 
depunerea ofertelor a prestat si dus la bun 
sfarsit, in, servicii de catering. 

 

 

• Experienţa similară – Fişa de informaţii privind 
experienţa similară (Formularul nr. -sectiunea 
III) cuprinde; 
Se vor preciza urmatoarele informatii: numărul si data 
contractului invocat drept experientă similară, valoarea, 
beneficiarul, data si numărul documentului de receptie, 
precum si ponderea si/sau activitătile pentru care ofertantul 
a fost responsabil. 

In acest sens, vor fi prezentate copii de pe parti relevante 
ale contractelor, proceselor verbale de receptie, documente 
constatatoare sau orice alte documente semnate de catre 
beneficiar, din care sa reiasa urmatoarele informatii: parti 
contractante, obiectul contractului, valoarea, perioada de 
prestare sau procese verbale de predare/primire a 
proiectului tehnic/serviicilor de asistenta. 
 
In cazul unei asocieri, valoarea serviciilor pretate si  duse la 
bun sfarsit se va lua prin cumularea valorii serviciilor 
prestate  si duse la bun sfarsit de  fiecare asociat in parte.  

In cazul in care ofertantul/asocierea isi dovedeste 
experienta similara prin sustinerea unor terti, experienta 
similara se va lua prin cumularea valorilor contractelor 
prestate ale ofertantului/asocierii cu valoarea contractelor 
prestate  de catre tertul sustinator in angajamentul ferm.  

Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că 
va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor 
contractuale, fie prin precizarea modului în care va 
interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele 
activități pentru care a acordat susținerea, fie prin 
identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va 
pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în 
care va realiza acest lucru). 
Totodată, prin angajamentul ferm,  terțul/terții se va/vor 
angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul 
pentru executarea contractului de achiziţie publică. 
Răspunderea solidară a terțului/terților 
susținător/susținători se va angaja sub condiția 
neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de 
susținere asumate prin angajament. 
 
 - În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din 
motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea 
obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, 
demonstrarea furnizari de produse similare se realizeaza 
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printr-o declaratie a operatorului economic; 
 Recomandări din partea altor beneficiari/clienţi: 

 Recomandarea trebuie să precizeze cel puţin următoarele 
aspecte: 

a) modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe 
parcursul derulării contractului respectiv; 

daca pe parcursul derulării contractului de servicii au fost 
înregistrate abateri, reclamaţii referitor la  calitate 

Alte informatii 
Solicitat      [X]               
Nesolicitat   [O] 

 Orice autorizatie emisa in conformitate cu legislatia in 
vigoare referitoare la livrarea, transportul si comercializarea 
preparatelor din mancare/catering. 

   
 

 
III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului 

INFORMATII SI/SAU NIVEL(URI) MINIM(E) NECESARE PENTRU  
EVALUAREA RESPECTĂRII CERINTELOR MENTIONATE  

 
 

MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE 

   

 

 
 

   III.1.4)  Reguli si criterii obiective de participare: 
 
  III.1.5)  Informatii privind contractele rezervate:    NU 

 
 

III.1.6)   Depozite valorice si garantii solicitate:  
 
III.1.6.a)  Garantie de participare: NU ■ 

 
III.1.6.b) Garantie de buna executie: NU 

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul: 

    Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016 

III.1.9) Legislatia aplicabila: 

a) PROCEDURA INTERNA PROPRIE privind atribuirea contractelor de de servicii prevazute in Anexa 2 la Legea 
98/2016, in cadrul UAT Cotofenii din Fata     

 
 

III.2)      CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT: 
III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii     NU 
 
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:          NU 
 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului: 
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului  NU 
 

 

SECTIUNEA IV PROCEDURA __________________________________________________  
 

IV.1 Descriere  
 
IV.1.1  Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare: 
 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:    
       OFFLINE 
 

IV.1.1.b) Tipul Procedurii                                
       Procedura proprie 

 
IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii: 
Ofertele trebuie depuse pentru:  Contract de achizitii publice  
 
IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica 
Se va organiza o licitatie electronica  NU 
 
IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP) 
Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: NU 

 
IV.2  Informatii administrative  
 
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare  
     ROMANA 
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     Moneda in care se transmite oferta financiara:   RON 
 
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 
     3 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor) 
 
 
IV.4   Prezentarea ofertei 
 

IV.4.1  Modul de prezentare al propunerii tehnice 

• Oferta tehnică (se va completa Formularul nr. 11 din  Sectiunea III – in original )se va întocmi respectând 
cerinţele caietului de sarcini;  

• Ofertantul trebuie să prezinte un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de 
sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa serviciilor prestate prezentate în propunerea tehnică, cu 
specificaţiile respective; 

Graficul fizic si valoric de prestare a serviciilor, prezentare Formularul nr. 12 din  Sectiunea III – in original;  
- modelul de contract insusit ; 
Având în vedere prevederile art. 51 din Legea nr. 98/2016, operatorii economici trebuie să indice faptul că la momentul 
depunerii ofertei au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin 
legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau sau prin tratate, convenții și 
acorduri internaționale în aceste domenii. 
Notă: 
Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național referitoare la condițiile de muncă și 
protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Minsiterul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor vârstnice la adresa www.mmuncii.ro și de la Inspecția Muncii la adresa www.inspectiamuncii.ro  
Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național referitoare la condițiile de mediu se pot 
obține de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor sau de pe site-ul www.mmediu.ro  
Informații privind impozitarea se pot obține de la Agenția Națională de Administrarea Fiscală la adresa www.mfinante.ro 
 

 
 
IV.4.2  Modul de prezentare al propunerii financiare 

Propunerea financiara va fi exprimata în lei. Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului pe 
toată perioada de valabilitate, trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană 
împuternicită legalde către acesta. Preţul contractului este ferm în lei şi nu se ajustează, ceea ce înseamnă că plățile pe tot 
parcursul derulării contractului se vor face în lei în cadrul valorii ofertate de asemenea în lei, fără actualizare. 
Oferta financiară va cuprinde: 
- Formularul de ofertă ; 
- Centralizatorul de preturi; 
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la preț, precum și 
la alte 
condiții financiare și comerciale legate de obiectivul contractului de achiziție publica. 
Ofertantul va respecta cerințele impuse în documentația de atribuire privind modul de prezentare a ofertei financiare. 
Nu se acceptă propuneri alternative. 
Prețul ofertei din formularul de ofertă trebui să acopere produsele si serviciile descrise în Documentele Ofertei. 
La întocmirea propunerii financiare, operatorii economici vor ține cont de prevederile art. 137, alin. (2), lit. e) și f) din HG 
395/2016. 
Data pentru care se determină echivalența leu/euro: este data publicării Anunțului de participare. 
Prețul contractului de achiziție public ESTE FERM ȘI NU SE REVIZUIEȘTE 
 

 
 
IV.4.3  Modul de prezentare al ofertei 

1. Oferta se depune la sediul Comuna Cotofenii din Fata, str. Cotofenilor, nr. 442, judetul Dolj. 
Data limită pentru depunerea ofertei  06.07. 2018, ora 16:00  în plic sigilat. 
 
Documentele care însoţesc oferta: 

• Scrisoarea de înaintare în conformitate cu Formularul nr. 1 din secţiunea III– in original . 

• Împuternicirea scrisă,  oferta trebuie să fie însoţită de împuternicirea scrisă prin care prin care ofertantul 
autorizeaza persoana fizica prezenta la licitatie, sa-i sustina oferta si sa semneze Procesul –verbal intocmit la 
deschiderea ofertelor. 

Documentele de calificare, oferta tehnica, oferta financiara   Numarul de exemplare:1 exemplar in original 

• Originalul trebuie sa fie tiparit sau scris cu cerneala neradiabila si va fi semnat şi ştampilat, pe fiecare pagina, de 
reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze operatorul economic în contract. În 
cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele  

Propunerea tehnica, propunerea financiara , documentele de calificare se vor introduce, în plicuri distincte, marcate 
corespunzator ,,Propunere Tehnica" , ,,Propunere financiara", ,,Documente de calificare". 
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa operatorului economic, pentru a permite returnarea 
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ofertei fara a fi deschisa, în cazul în care oferta respectiva este declarata întârziata.  
Operatorul economic trebuie sa sigileze originalele în plicuri separate, marcând corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" . 
 Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent 
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu: 
• Adresa autoritatii contractante si cu inscriptia "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA                 06.07.2018,  ORA 

16:00 

• Numele/denumirea si adresa completa a ofertantului pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in 
cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata; 

 
• Titlul contractului pentru care se depune oferta: « ; Servicii de catering pentru actiunile de voluntariat (360 portii), 

Servicii de catering pentru participantii la cursurile de calificare - nivel 1(8.400 portii), Servicii de catering pentru 
participantii la cursurile de calificare - nivel 2 (20.160 portii), cheltuieli cu masa participantilor la sedintele de 
consiliere si orientare profesionala (3.696 portii), cheltuieli hrana campanii medico-sociale (450 portii), hrana pt 
participantii la trainingurile de antreprenoriat (1.000 portii), hrana pt participantii la trainingurile de utilizare a 
instrumentelor informatice pt managementul afacerii (1.000 portii), pachet hrana activitati terapie ocupationala 
(3.720 portii), pachet hrana campanii medicale (450 portii), servicii de catering pt evenimente privind promovarea 
interculturalitatii si non discriminarii (360 portii) 

 
•  Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, societatea contractanta nu îsi asuma nici o 

responsabilitate pentru ratacirea ofertei. 

Deschiderea ofertelor  

• Deschiderea ofertelor se va face in data de 09.07. 2018, ora 10, la sediul Comuna Cotofenii din Fata, str. Cotofenilor, nr. 
442, judetul Dolj 

• Reprezentantii ofertantilor vor avea asupra lor imputernicirea scrisa prin care ofertantul autorizeaza persoana fizica 
prezenta la licitatie, sa-i sustina oferta si sa semneze Procesul –verbal intocmit la deschiderea ofertelor si cartea de 
identitate. 

Modificarea şi retragerea ofertei 
1. Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru 
depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. 
2. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura 
primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către societatea contractantă până la data limită pentru depunerea 
ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de mai 
sus, cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, şi inscripţia "MODIFICĂRI". 

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea 
ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie şi a pierderii 
garanţiei pentru participare. 
Oferte intarziate 
Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a societăţii contractante decât cea stabilită în anunţul sau în invitaţia 
de participare ori care este primită de către societatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se 
returnează nedeschisă 
Nota; 
1.Lipsa propunerii tehnice și/sau financiare va duce la respingerea ofertei ca inacceptabilă. 
2.Oferta nu trebuie să conțină modificări, ștersături sau adăugiri. 
3.Oferta trebuie să fie fermă, să aibă caracter definitiv și obligatoriu pe toată durata de valabilitate precizată. 
4.Nu se acceptă oferte alternative. 
5.Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și a documentelor care o 
însoțesc, iar Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective. 
6.Fiecare pagina va fi numerotata. 

7.Prima pagina va fi  cuprins - opis cu denumirea  documentelor continute, nr. pagina 

 

 
SECTIUNEA VI  INFORMATII SUPLIMENTARE  ____________________________________  
  
VI.1   Aceasta achizitie este periodica 
       NU 
 
VI.2    Informatii privind fluxurile de lucru electronice  
       Se va utiliza sistemul de comenzi electronice    NU 
        

       Se va accepta facturarea electronica          NU 
 

       Se vor utiliza platile electronice              NU 
 
VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz) 

- 
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VI.4 Proceduri de contestare 
VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor  
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
 
Adresa : Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  Localitate:  Bucuresti  Cod Postal: 030084  Tara: Romania               Codul  NUTS: 
RO321 Bucuresti   Adresa de e-mail: office@cnsc.ro   Nr de telefon: +40 213104641  Fax: +40 213104642 / +40218900745   
Adresa Internet (URL)   http://www.cnsc.ro 
 
VI.4.3 Procedura de contestare 
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare  
 
Conf. prev. art. 8 din Legea nr. 101/2016. 

 
VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare 
 

     Comuna Cotofenii din Fata 

Adresa: Strada: Cotofenilor, nr. 442, Judet: Dolj  Cod Postal: 207013  Tara: Romania   adresa de email: 

cotofeniidinfata@gmail.com ; Nr de telefon: +40 0251 446 598 Fax: +40 0251 446 598   Persoana de contact: Carciumaru 
Constantin    


