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Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”” 
Domeniul major de intervenţie.5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de 
ocupare” 
Titlul proiectului: „Calificări europene pentru centrele turistice din România” 
Contract :POSDRU/82/5.1/S/57743 
 
 
NR. .29/14.10.2010 
 
 
 
Fundația Universitară ” Dunărea – Marea Neagră”,  în calitate de achizitor, cu sediul în 
localitatea Venus – Mangalia, Complex Calipso, Județul Constanța, Cod poștal: 905500, 
emite următoare Documentația de atribuire însoțită de Caietul de sarcini pentru procedura 
de achiziție a serviciilor de cazare în regim hotelier conform Instrucţiunii nr. 26 a 
AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementării 
proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1 procedura pentru 
atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE și din 
fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau 
partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG 
nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile 
prevazute la art.9 lit.c1. 
 
 
 
 

DOCUMENTAȚIA PENTRU OFERTANȚI 
Pentru achiziția de ” Servicii hoteliere ”  

CPV 55110000-4 
 

 
 
 
 
 
Manager de proiect 
Bodnăraș Emil 
 
 
 
 Întocmit, 
 Consilier Juridic 

Cristina Emilia Bodnăraș 
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Achizitor  Fundația Universitară ” Dunărea – Marea 
Neagră” 

Titlul Proiectului POSDRU Calificări Europene pentru centrele turistice 
din România 

Nr. Contractului de Finanţare POSDRU/82/5.1/S/57743 
 

Calitatea achizitorului în cadrul proiectului Beneficiar 

 
 
1. Informații generale  
 
1.1. Achizitor 

Denumire : Fundaţia Universitară ” Dunărea – Marea Neagră”  
 

Complex Calipso, Cod. 905504, Venus - Mangalia, Jud. Constanţa, Ţara România. 

Persoana de contact : 
Cristina Emilia Bodnăraş 

Telefon: 0751/112 444 
0241/731 908 

Email: emilia_bodnaras@yahoo.com 
info@fudm.ro, cristina.bodnaras@fudmn.ro 

Fax:0241/731 372 
 

Adresa de internet: www.fudmn.ro 

 
 
1.2. a) Termenul limită de depunere a ofertelor ( data și ora):01.11.2010, ora 1000 
                 b) Adresa unde se primesc ofertele : adresa achizitorului sau la adresele de               
e-mail: info@fudmn.ro și emilia_bodnaras@yahoo.com.  
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentația 
pentru ofertanți sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi  evaluată de 
achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise. 
 
 
2. OBIECTUL CONSTRACTULUI DE ACHIZIȚIE 
2.1. Descriere 
 

2.1.1 Denumirea contractului de achiziție: 
Titlu: ” Achiziție servicii hoteliere ”  - CPV 55110000-4 pentru proiectul ” Calificări europene 
pentru centrele turistice din România” ( Contract POSDRU/82/5.1/S/57743) 
 

      2.1.2  Descrierea serviciilor ce vor fi achiziționate 
 
Serviciile hoteliere vor fi achiziționate în vederea asigurării necesarului de cazare pentru 
desfășurarea și implementarea proiectului ” Calificări europene pentru centrele turistice din 
România” , program cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
           Serviciile hoteliere sunt necesare pentru organizarea cursurilor de calificare de: 
bucătar,  ospătar (chelner)-vânzător în unități de alimentație, tehnician în hotelărie 

mailto:emilia_bodnaras@yahoo.com
mailto:info@fudm.ro
mailto:info@fudmn.ro
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(recepționer), administrator pensiune turistică  și cameristă. 
 
Cazare pentru  2 loturi. 
 

 
 

Lot . 1 – Județul Constanța - Muncipiul Mangalia – cazarea începând cu data de 
11.10.2010. 
 

Nr. persoane Nr. Camere - single/dubla 
cazare o persoaa în 
camera 

Nopti cazare 

25 25  224 

78 78 168 

14 14 84 

 
 
Lot. 2. – Județul Constanța – Muncipiul Mangalia – cazarea începând cu data de  
10.01.2011. 
 

Nr. persoane Nr. Camere - single/dubla 
cazare o persoana în camera 

Nopti cazare  

25 25  224 

78 78 168 

14 14 84 

 
În funcţie de lista cu participanţii care vor confirma participarea la evenimente, achizitorul 
poate solicita modificarea numărului de camere în regim single/dublu într-o perioadă 
prealabil stabilită cu operatorul economic. 
 
Serviciile hoteliere vor fi ofertate pentru hoteluri din categoriile de 3*. Locatia unde se va 
asigura cazarea trebuie sa fie situata in apropierea zonei unde se va desfasura actiunea de 
școlarizare a participanților, în raza Municipiului Mangalia. 
 

 
 
 

2.1.3 Denumire contract și locația lucrării, locul de livrare sau prestare 

(a) Lucrări (b) Produse  (c) servicii 

Execuție 
Proiectare și execuție 
Realizare prin orice 
mijloace corespunzătoare 
cerințelor specificate de 
achizitor 

Cumpărare  
Leasing 
Închiriere 
Cumpărare în rate 

Categoria serviciului 
            2A 
 2B  

Principala locație a lucrării Principalul loc de livrare : 
 

Principalul loc de 
prestare: 
X 

2.1.4 Durata contractului de achiziție de servicii hoteliere CPV 55110000-4 pentru proiectul                   
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” Calificări europene pentru centrele turistice din România ” (contract 
POSDRU/82/5.1/S/57743)  este de un an de zile de la data semnării contractului de ambele 
părți.  

 
3. INFORMAȚII DETALIATE ȘI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT 
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE 

Prețul cel mai scăzut 
                                                                                                              X 

Oferta cea mai avantajoasă 

 
Se vor compara preţurile totale pentru fiecare lot în parte. Pentru fiecare lot în parte va fi 
declarată câștigătoare oferta cu cel mai mic preț total pe lot și care respectă toate cerințele 
caietului de sarcini. 
Prețul pentru fiecare lot se compune prin adunarea prețurilor totale ale tuturor evenimentelor 
lotului. 
Pretul pentru fiecare eveniment se compune prin adunarea prețului cazării/participant/nr. 
nopți. 
Prețul pentru întreaga ofertă se compune prin adunarea prețurilor totale ale celor două 
loturi. 
  
 
4. PREZENTAREA OFERTEI 
 

4.1 Limba de redactare a ofertei Limba română 

4.2 Moneda în care este exprimat prețul 
contractului 

Lei 

4.3 Perioada minimă de valabilitate a ofertei Până la: 01.12.2010 

4.4 Modul de prezentare a ofertei  
( tehnic și financiar) 

Propunerea Tehnică va respecta în totalitate 
cerințele din caietul de sarcini. 
Ofertanții trebuie să depună oferta tehnică 
pentru toate serviciile solicitate. 
Propunerea tehnică va fi semnată de 
persoane împuternicite ale operatorului 
economic – va avea caracter ferm și 
obligatoriu din toate punctele de vedere ale 
conținutului pe toată perioada de valabilitate 
a ofertei. 
Propunerea financiară va fi exprimată ferm 
în lei, conform Formularului nr. 5. 
Propunerea financiară va fi semnată de 
persoane împuternicite ale operatorului 
economic – va avea caracter ferm și 
obligatoriu din toate punctele de vedere ale 
conținutului pe toată perioada de valabilitate 
a ofertei. 
 
Prezentarea ofertei  
 
1. Adresa la care se depune oferta: 
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 Destinatar: Fundația Universitară ” Dunărea 
– Marea Neagră ” – Complex Calipso, 
Stațiunea Venus, Mangalia, Județul 
Constanța, Cod poștaș: 905500. 
2. Data limită pentru depunerea ofertei: 
            Data 01.11.2010, ora 10,00   
3.  Numărul de exemplare: 1 (un) exemplar 
original pentru documentele de calificare, 
propunerea tehnică şi propunerea financiară 
și o scrisoare de înaintare. 
4.  Modul de prezentare a documentelor 
care însoţesc oferta: 
Oferta se va depune la Fundația 
Universitară ” Dunărea – Marea Neagră ” – 
Complex Calipso, Stațiunea Venus, 
Mangalia, Județul Constanța, Cod poștaș: 
905500 în plic sigilat şi ştampilat, pe care se 
va menţiona: 
„OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA DE servicii 
hoteliere, CPV 55110000-4 pentru proiectul 
” Calificări europene pentru centrele turistice 
din România” 
„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 
01.11.2010., ora 12.00”.  
Plicul exterior va conţine în interior câte un 
plic sigilat şi ştampilat cu: 
- documente de calificare - original 
- propunere tehnică – original 
- propunerea financiară – original 
În exteriorul plicului sigilat și ștampilat se vor 
prezenta şi următoarele documente: 
a) Scrisoarea de înaintare  ( Formularul 1)  
 Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de 
înaintare în  conformitate cu modelul  
prevăzut  în formularul 1 
b) Împuternicirea scrisă din partea 
ofertantului, pentru persoanele desemnate 
să participe la activitatea de deschidere a 
ofertelor. 
5. Nu se acceptă oferte alternative. 
Ofertantul va depune doar oferta de bază. 
 Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau 
financiare are ca efect descalificarea 
ofertantului. 
 

 

4.5 Posibilitatea retragerii sau modificării 
ofertei 

1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage 
oferta, prin solicitare scrisă adresată 
autorităţii contractante până la data şi ora 
deschiderii ofertelor. 
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2. Ofertantul poate modifica conţinutul 
ofertei, până la data şi ora stabilită pentru 
depunerea ofertelor, adresând pentru 
aceasta autorităţii contractante o cerere de 
retragere a ofertei în vederea modificării. 
Autoritatea contractantă nu este 
răspunzătoare în legătură cu posibilitatea 
ofertantului de a depune noua ofertă, 
modificată, până la data şi ora limită, stabilită 
în documentaţia de atribuire. 
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv 
forţa majoră, cad în sarcina operatorului 
economic. 
Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii 
contractante decât cea stabilită sau după 
expirarea datei limită pentru depunere este 
considerată întârziată şi se returnează 
nedeschisă. 

4.6 Informații referitoare la termenele pentru 
livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/ 
execuția lucrărilor 

Termenul de prestare a serviciilor este pentru  
întreaga durată a contractului din momentul 
semanării contractului de către ambele părți. 
 

4.7. Modalități de contestare a deciziei 
achizitorului de atribuire a contractului de 
achiziție și de soluționare a contestației  

Ofertanții care consideră ca au existat 
neconcordanțe în atribuirea contractului de 
achiziție vor putea depune contestație 
conform dispozițiilor Capitolului IX din OUG 
nr.34/2006. 
Depunerea unei contestații nu va atrage 
suspendarea procedurii de atribuire a 
contractului de servicii. 

4.8. Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv 
condițiile de actualizare/modificare a prețului 
contractului de achiziție. 

Contractul de achiziție se va încheia cu un 
singur operator economic. 
Prețul nu poate fi actualizat pe durata 
derulării contractului. 
Prestatorul se obligă să presteze serviciile 
hoteliere, în perioada/perioadele convenite şi 
în conformitate cu obligaţiile asumate prin 
contract  ( Anexa 1 – Capitolul IV) 

Achizitorul se obligă să plătească prestatorului 

prețul serviciilor prestate. 

Documentele contractului: 
-oferta tehnică; 
-oferta financiară; 

- factură fiscală; 

- Documentația de atribuire însoțit de Caietul de 

Sarcini. 
- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile 
la standardele şi sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnica, anexa la 
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contract. 
- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile 
în conformitate cu graficul de prestare 
prezentat în propunerea tehnica. 
-Prestatorul se obliga sa despăgubească 
achizitorul impotriva oricăror: 
 i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezulta 
din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci 
înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite 
pentru sau în legatura cu produsele 
achiziţionate; şi 
 ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli 
de orice natura, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezulta 
din respectarea caietului de sarcini întocmit 
de către achizitor. 
 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, 
potrivit clauzei 13, serviciile prestate în 
termenul convenit. 
 - Achizitorul se obliga sa plătească preţul 
către prestator în termen de 30 de zile de la 
emiterea facturii de către acesta. 
   Dacă achizitorul nu onorează facturile în 
termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
prevăzute convenite, prestatorul are dreptul 
de a sista prestarea serviciilor şi de a 
beneficia de reactualizarea sumei de plata la 
nivelul corespunzător zilei de efectuare a 
plăţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor în 
cel mai scurt timp posibil. 
  Prestatorul cu care autoritatea contractanta 
a incheiat contractul are obligatia ca, din ziua 
in care se fac reduceri sezoniere sau 
discounturi de tarife, sa comunice imediat 
aceste reduceri si sa ofere serviciile de 
cazare hoteliere in noile conditii de diminuare 
a tarifelor. In cazul in care prestatorul de 
servicii nu transmite la timp aceste reduceri 
vor fi prevazute clauze de penalizari, 
recuperari de sume etc. 
Prestatorul se obligă să constituie garanţia 
de bună execuţie a contractului înainte de 
data de 05.11.2010, în cuantum de 10% din 
valoare contractului de achiziţie de prestări 
servicii hoteliere, pentru perioada valabilitații 
contractului de prestări servicii hotelier, 
conform prevederilor art. 90 alin (1) din 
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Hotărârea nr.925/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 
 
 
5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI ( SPECIFICAȚII TEHNICE)  
 
 
Se dorește achiziționarea de servicii hoteliere după cum urmează: 
 
Servicii de cazare pentru un nr. de  117 persoane pentru fiecare lot,  astfel: 

Lot . 1 – Județul Constanța - Muncipiul Mangalia – cazarea începând cu data de 
11.10.2010. 
 

Nr. persoane Nr. Camere - single/dubla 
cazare o persoana în camera 

Nopti cazare necesare 
pentru cazare 

25 25  224 

78 78 168 

14 14 84 

 
 
Lot. 2. – Județul Constanța – Muncipiul Mangalia – cazarea începând cu data de  
10.01.2011. 
 

Nr. persoane Nr. Camere - single/dubla 
cazare o persoana în camera 

Nopti cazare necesare 
pentru cazare 

25 25  224 

78 78 168 

14 14 84 

 
 
Unitatea de cazare trebuie să deţină o  sală de mese pe care o poate pune la dispoziția 
participanților.  
Unitatea de cazare să fie localizată în apropierea zonei unde se va desfășura acțiunea de 
școlarizare a participanților, în raza Municipiului Mangalia. 
Unitatea hotelieră  să prezinte un confort de 3 stele. 
Se solicită camere în regim single pentru participanţi. 
Acces direct cu mijloacele de transport în comun de la locaţia hotelului la gară, în cazul în 
care nu este posibil, transportul va fi asigurat de operatorul economic. 
Camerele hotelului trebuie să aibă climatizare sau aer condiţionat, televizor color, frigider, 
duş şi acces la internet. 
Contractantul va prezenta, dupa fiecare eveniment, graficul de cazare, semnat şi ştampilat, 
în original, în baza căruia se va realiza plata. 
Se vor achita numai camerele de hotel efectiv ocupate, în acest sens Fundaţia Universitară 
” Dunărea Marea Neagră ” având obligaţia să notifice prestatorului numărul de camere 
ocupate cu cel puţin 24 de ore înainte de data evenimentului. 
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CAIET DE SARCINI 
 

 
1. INTRODUCERE 
 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea ofertei şi 
constituie ansamblul cerinţelor minime si obligatorii, pe baza cărora se înaintează de către 
fiecare operator economic propunerea financiara. 
 
Sunt prezentate indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât 
potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii 
contractante  precum și condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții. 
      
 
 
2. SCURTĂ DESCRIERE 
 
Serviciile solicitate în caietul de sarcini sunt destinate pentru desfăşurare în bune condiţii a 
activității prevăzute în cadrul proiectului cofinanţat prin Fondul Social European Programul 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară. 5 
„Promovarea măsurilor active de ocupare”, ”Domeniul major de intervenţie 5.1. „Dezvoltarea 
şi implementarea măsurilor active de ocupare”, Titlul proiectului: „Calificări europene pentru 
centrele turistice din România”. 
 
 
3.  OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
            Obiectul contractului este achiziţia de servicii hoteliere şi restaurante, CPV 
55110000-4 conform cu Caietul de Sarcini. 
 
 
4.     CAIET DE SARCINI 
 
SCOPUL ACHIZITIEI: Servicii hoteliere CPV 55110000-4  pentru proiectul „Calificări 
europene pentru centrele turistice din România” – contract POSDRU/82/5.1/S/57743. 
 
4.1 Procedura aplicată: Potrivit art. 16 al.1 din OUG 34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare care prevede: „În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un 
contract de achiziţie publică ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor 
incluse în anexa nr. 2B, atunci obligaţia de a aplica prezenta ordonanţă de urgenţă se 
impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare decât cea prevăzută la art. 
57 alin. (2) şi se limitează numai la prevederile art. 35-38 şi art. 56. Contestaţiile privind 
procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B 
se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. IX. Ţinând cont de aceste prevederi serviciile 
hoteliere sunt prevăzute în Anexa 2B fiind astfel scutite de la aplicarea prevederilor 
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prezentei Ordonanţe de Urgenţă - Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie de 
servicii hoteliere 
 
 
4.1. CERINŢE MINIME OBLIGATORII PENTRU CALIFICARE  

 Fiecare ofertant,  trebuie să prezinte calitatea de membru A.N.A.T.- Asociatia 
Nationala a Agentiilor de Turism din Romania, sau al altei asociatii nationale profesionale, 
precum si licenta de turism categoria A, eliberata de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului.  

 Fiecare ofertant trebuie sa aiba o experienţă pe piaţă de cel puţin 3 ani. 

 Fiecare ofertant trebuie să prezinte documente financiare care să ateste o cifră 
medie de afaceri pe ultimii 3 ani de minim 10.000.000 Euro.  

 Fiecare ofertant  trebuie să transmită o listă a principalelor servicii prestate în ultimii 
3 ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă 
sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prestările de servicii se confirmă prin 
prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de 
către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive 
obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din 
partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a 
operatorului economic. Se completează Formularul nr. 4 Declaraţie privind lista 
principalelor prestări de servicii. 

 Fiecare ofertant trebuie  să prezinte documente care să ateste Standardul ISO 
9001:2008 – privind sistemele de management al calităţii .  

 Operatorul economic (lider, asociat, subcontractor) trebuie să completeze 
Formularul nr. 10 – Declaraţie privind calitatea de participant la procedură. 

 Operatorul economic trebuie să prezinte Formularul nr. 2 în original - Încadrarea 
în situaţia  prevăzută  la art. 180  din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage 
excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică . 

 Operatorul economic (lider, asociat) trebuie să prezinte  Formularului nr. 3  în 
original -  Încadrarea în situaţia  prevăzută  la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă nr. 
34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică. 
 
 

Important: Toate certificatele/ documentele/ formularele mentionate mai sus trebuie să fie 
prezentate în original sau copie legalizată şi trebuie să fie valabile la data deschiderii 
ofertelor.  
În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, 
documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere 
autorizata a acestora în limba română. 
Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg al 
persoanei semnatare. 
A nu se folosi prescurtări. 
Documentele emise de autorităţile competente vor fi valabile la data deschiderii 
ofertelor.  
Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stabilită de 
lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 de zile calculate până la data deschiderii 
ofertelor. 
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Dacă există incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea 
contractanta are dreptul să solicite informaţii direct de la autorităţile competente. 
 

 

 Operatorul economic trebuie să prezinte Certificatul constatator emis de Oficiul 
Registrului Comertului-copie emis cu cel mult 30 zile inainte de data de deschidere, din  
care să rezulte : 
a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activităţi ce fac obiectul achiziţiei publice ; 
b) că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de 
către un judecător sindic sau cu privire la declanşarea unei proceduri legale pentru 
declararea sa în una din aceste situaţii. 

 Operatorul economic trebuie să prezinte Certificat fiscal eliberat de Administraţia 
financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice – original 
sau copie legalizată. 

 Operatorul economic trebuie să prezinte Certificat de atestare fiscala privind 
impozitele si taxele locale privind plata datoriilor la bugetul local in termen de 
valabilitate - original sau copie legalizată. Din care să reiasă că nu înregistrează datorii la 
bugetul de stat sau bugetele locale 

 Statut societate din care să reiasă obiectul de activitate – fotocopie ( însoțit si de 
original). 

 Angajament privind respectarea clauzelor contractuale Ofertantul va completa o 
declaraţie privind respectarea clauzelor contractuale conform Formularul nr. 12 – în 
original 
 

ATENTIE: 
Toate certificatele/ documentele/ formularele mentionate mai sus trebuie să fie prezentate 
în forma cerută (original sau copie legalizată sau fotocopie după caz) şi trebuie să fie 
valabile la data deschiderii ofertelor.  
În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, 
documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere 
autorizata a acestora în limba română. 
Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg al 
persoanei semnatare. 
A nu se folosi prescurtări. 
Documentele emise de autorităţile competente vor fi valabile la data deschiderii 
ofertelor.  
Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stabilită de 
lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 de zile calculate până la data deschiderii 
ofertelor. 
Daca exista incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea 
contractanta are dreptul sa solicite informaţii direct de la autorităţile competente. 
Nedepunerea documentelor solicitate,  duce la descalificarea ofertei. 

 

 Prestatorul este obligat  să aloce personal dedicat în relatia cu achizitorul, pentru 
indeplinirea in bune conditii a tuturor solicitarilor, respectiv, minim o persoana responsabila, 
pe toata durata de derulare a contractului de prestări servicii. 
 se vor prezenta numele, datele de contact (telefon, fax, tel.mobil, adresa de e-
mail,etc.) pentru persoanele care vor raspunde prioritar la solicitarile autoritatii contractante 
pentru informatii, oferte; 
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 prestatorul va lua toate masurile ca personalul sau sa raspunda cu promptitudine si 
profesionalism la toate solicitarile autoritatii contractante pentru indeplinirea prevederilor 
contractului de prestări servicii. 

 Plata  serviciilor prestate se efectuează în lei, la cursul de schimb Leu/Euro calculat 
de B.N.R., valabil in data emiterii facturii, prin ordin  de plată emis de achizitor, în perioda 
24-31 ale lunii. 

 În cazul în care serviciile nu coincid din punct de vedere al calității, cantității și 
prețului cu cele din ofertă, achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul de achiziție și 
de a solicita daune compensatorii. 

 Prețul serviciilor nu se va schimba pe întreaga perioada de valabilitate a 
contractului. 

 Oferta nu poate depăși fondurile alocate pentru îndeplinirea acestui contract de 
achiziție de servicii hoteliere în conformitate cu bugetul cererii de finanțare a proiectului 
pentru anul I de implementare, aprobat de Auoritatea de Management pentru POSDRU. 
 
OBS 

1) Documentele de calificare vor fi analizate de comisia de evaluare numita de achizitor. 
Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de 
calificare va fi considerat calificat. 
2) Achizitorul îşi rezerva dreptul de a elimina ofertantii care nu si-au indeplinit sau  si-au 
indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale in temeiul art. 181 litera c

1
 din OUG 

34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 

 Nota: Neindeplinirea cumulativa a condițiilor solicitate duce la necalificarea 
ofertantului. 
 
1.2 Oferta Tehnică: 
 
Necesar de cazare: 
 

Lot . 1 – Județul Constanța - Muncipiul Mangalia – cazarea începând cu data de 
11.10.2010. 
 

Nr. persoane Nr. Camere - single/dubla 
cazare o persoana în camera 

Nopti cazare 

25 25  224 

78 78 168 

14 14 84 

 
 
Lot. 2. – Județul Constanța – Muncipiul Mangalia – cazarea începând cu data de  
10.01.2011. 
 

Nr. persoane Nr. Camere - single/dubla 
cazareo persoanaîn 
camera 

Nopti cazare 

25 25  224 

78 78 168 

14 14 84 
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Unitatea de cazare trebuie să deţină o  sală de mese pe care o poate pune la dispoziția 
participanților.  
Unitatea de cazare să fie localizată în apropierea zonei unde se va desfășura acțiunea de 
școlarizare a participanților, în raza Municipiului Mangalia. 
Unitatea hotelieră  să prezinte un confort de 3 stele. 
Se solicită camere în regim single pentru participanţi. 
Acces direct cu mijloacele de transport în comun de la locaţia hotelului la gară, în cazul în 
care nu este posibil, transportul va fi asigurat de operatorul economic. 
Camerele hotelului trebuie să aibă climatizare sau aer condiţionat, televizor color, frigider, 
duş şi acces la internet. 
Contractantul va prezenta, dupa fiecare eveniment, graficul de cazare, semnat şi ştampilat, 
în original, în baza căruia se va realiza plata. 
Se vor achita numai camerele de hotel efectiv ocupate, în acest sens Fundaţia Universitară 
” Dunărea Marea Neagră ” având obligaţia să notifice prestatorului numărul de camere 
ocupate cu cel puţin 24 de ore înainte de data evenimentului. 
 

 
 
Oferta tehnică și financiară va fi elaborată pentru ambele loturi în lei fără TVA. 
 
Se va completa formularul 5. 
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Capitolul III FORMULARE 
 
 
 
Capitolul III conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită 
comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 
Fiecare candidat/ofertant care participă,  la procedura pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, 
completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 
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Formular nr.  1 
 
OFERTANTUL                   Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
______________________      nr. _________ / __ . __ . 2010 
(denumirea/numele) 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Către _______________________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 
Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului  
                            ________________________________________ 
                                (denumirea contractului de achiziţie publică)    
      
noi ____________________________ vă transmitem alăturat următoarele: 
         (denumirea/numele ofertantului) 
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de _____ 
copii: 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
Data completării __ . __ . 2010 
 
Cu stimă, 
 
Operator economic, 
 
   ___________________ 
      (semnătura autorizată) 
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Formular nr.  2  
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  
                                                                                                (denumirea/numele şi 
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 în situaţia prevazută la art. 180 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006,  respectiv în ultimii 5 
ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru 
participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare 
de bani.  
   
 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. 
  
 
 
 
    Data completării ......................    Operator economic, 
_________________ 
(semnătura autorizată) 
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Formular nr.  3  
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE 
Privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181  
Din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

 
 

Subsematul(a) …………………………………………….. (denumirea, numele operatorului 
economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionaează 
procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publicăavâd ca obiect 
…………………………… (denumirea produsului, serviciului sau lucării ş codul CPV ), la 
data de …………………..(zi/lunăan), organizată de ……………………………... (denumirea 
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de 
un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac 
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele 
anterioare, reglementate prin lege 
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre 
situaţiile prevăzute la lit a) 
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit 
până la data solicitată ……….. 
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 an, prin hotărârea definitivă a unei 
instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională. 
Subsematul 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 
 

 
 
             Operator economic, 
  ______________ 
(semnătura autorizată) 
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Formularul nr. 4  
 

Operator economic 

_____________________ 

 (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE  

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 

 

 

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

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, 

sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat 

sunt reale. 

 

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

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

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 

scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 

privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

 

 

    Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 
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Nr. 

crt. 

 

 

 

 

Obiect 

contract 

 

 

Codul 

CPV 

 

Denumirea/nume 

beneficiar 

/client 

Adresa 

 

Calitatea 

prestatorului*)  

 

Preţ 

total 

contract 

 

Procent 

îndeplinit 

de 

prestator 

(%) 

 

Perioadă 

derulare 

contract 
**) 

1        

2        

...        

 

 

 

 

 

Operator economic,  

(semnătură autorizată) 

 

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 

contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; 

subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării. 
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Formular nr.  5 
 
OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 
 
 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 
 

Către FUNDAȚIA UNIVERSITARĂ ” DUNĂREA – MAREA NEAGRĂ ” 
 

                      
    Domnilor, 
    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si  
        (denumirea/numele ofertantului) 
cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa prestăm _________________ 
     (denumirea serviciului) 
pentru suma de ___________________ lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în 
valoare de ____________ lei. 
           (suma în litere si în cifre)                                                                                     (suma în 
litere si în cifre) 
 
        2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa 
prestam serviciile în graficul de timp anexat , în _________________________    (perioada în 
litere si în cifre) 
 
    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______________ 
zile, respectiv pana la data de ____________________ si ea va ramane obligatorie pentru noi 
si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
    4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna 
cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita 
castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
    5. Precizăm că: 
     _ 
    |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta 
separat, marcat în mod clar "alternativa"; 
     _ 
    |_|  nu depunem oferta alternativa. 
          (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 
    6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind 
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din 
documentatia de atribuire. 
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    7. Întelegem 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 
             (semnătura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertantului) 
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Formular nr.  10 
 
OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 
 
 1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………………………….., declară pe 
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în actele publice, că la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică …………………………………. (se menţionează 
procedura), având ca obiect ……………………………………… (denumirea serviciului şi codul 
CPV), la data de ………………….(zi/luna/an), organizată de ………………………………… 
(denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta: 
 
- în nume propriu 
- ca asociat în cadrul asociaţiei …………………………….. 
- ca subcontractant ………………. 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
2. Subsemnatul declară că: 
-  nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici 
- sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu datele de recunoaştere o prezint în anexă 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
1. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 
derulării contractului de achiziţie publică. 
2. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor si documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare in scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societatea comerciala, banca, alte 
personae juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ………………….(denumirea 
si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect  tehnic si financiar in legatura cu 
activitatea noastra. 
 
 
 
 
 
 
 
             Ofertant, 
         ………… ………………. 
            (semnatura autorizata) 
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Formular nr. 12 
 
Operator economic 
_________________________ 
(denumirea/numele) 
 

 
 

ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................. (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 
acte publice, urmatoarele 

 Suntem de acord cu clauzele contractuale prevazute in contractul de servicii din 
documentatia de atribuire  
 
Operator economic, 
........................ 
(semnatura autorizata) 
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Anexa 1. 
 
CAPITOLUL IV – CLAUZE CONTRACTUALE - 
 

CONTRACT DE SERVICII 
nr. ____________ data _________________ 

 
    1. În temeiul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul 
contract de prestare de servicii, 
    între 
    ............. (denumirea autorităţii contractante), adresa ........, telefon/fax ............, număr de 
înmatriculare ......., cod fiscal .........., cont trezorerie ............., reprezentată prin ................ 
(denumirea conducatorului), funcţia ............, în calitate de achizitor, pe de o parte, 
    şi 
    .......... (denumirea operatorului economic), adresa ................, telefon/fax ..........., număr de 
înmatriculare ..........., cod fiscal ..........., cont (trezorerie, banca) ..........., reprezentată prin 
................ (denumirea conducatorului), funcţia ......... în calitate de prestator, pe de alta parte. 
 
    2. Definiţii 
    2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel: 
    a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
    b. achizitor şi prestator - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
    c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
    d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 
    e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza în legatura 
cu serviciile prestate conform contractului; 
    f. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greselii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibila 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
razboaie, revoluţii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apărute ca urmare 
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat 
forta 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; 
    g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
    3. Interpretare 
    3.1. - În prezentul contract, 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 
specifica în mod diferit. 
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Clauze obligatorii 
 
    4. Obiectul principal al contractului 
    4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze ............ (denumirea serviciilor), în perioada/perioadele 
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
    4.2. - Achizitorul se obliga sa plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate. 
 
    5. Preţul contractului 
    5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, 
după prestarea serviciului, este de .... lei, la care se adauga ......... TVA. 
 
    6. Durata contractului 
    6.1. - Durata prezentului contract este de ...... luni, începând de la data de ................... . 
    (Se înscriu perioada şi data.) 
    6.2. - Prezentul contract încetează sa producă efecte la data de .......... . 
    (Se înscrie data la care încetează contractul.) 
 
    7. Documentele contractului 
    7.1. - Documentele contractului sunt: 
    oferta tehnică; 
- oferta financiară; 

- factură fiscală; 

- oferta operatorului economic; 

- Documentația de atribuire însoțit de Caietul de Sarcini. 
 
    8. Obligaţiile principale ale prestatorului 
    8.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate 
în propunerea tehnica, anexa la contract. 
    8.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare 
prezentat în propunerea tehnica. 
    8.3. - Prestatorul se obliga sa despăgubească achizitorul impotriva oricăror: 
       i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatura cu produsele achiziţionate; şi 
       ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
   8.4. - Prestatorul cu care autoritatea contractanta a incheiat contractul are obligatia ca, din ziua 
in care se fac reduceri sezoniere sau discounturi de tarife, sa comunice imediat aceste reduceri si 
sa ofere serviciile de cazare hoteliere in noile conditii de diminuare a tarifelor. In cazul in care 
prestatorul de servicii nu transmite la timp aceste reduceri vor fi prevazute clauze de penalizari, 
recuperari de sume etc. 
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    9. Obligaţiile principale ale achizitorului 
    9.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul 
convenit. 
    9.2. - Achizitorul se obliga sa plătească preţul către prestator în termen de 30 de zile de la 
emiterea facturii de către acesta. 
    (Se precizează termenul de plata de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plata.) 
    9.3. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de 
reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce 
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
 
    10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
    10.1. - În cazul în care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuşeşte sa-şi execute obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 
penalităţi, o suma echivalenta cu o cota procentuală din preţul contractului. 
    (Se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/saptamana de întârziere, pana la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor.) 
    10.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plati ca penalităţi o suma echivalenta cu o 
cota procentuală din plata neefectuata. 
    (Se precizează aceeaşi cota procentuală, prevăzută pentru clauza 10.1, pentru fiecare 
zi/saptamana de întârziere, pana la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.) 
    10.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 
mod culpabil şi repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a 
pretinde plata de daune-interese. 
    10.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urma da faliment, cu condiţia ca 
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită pana la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
    Clauze specifice 
 11. Garanţia de bună execuţie a contractului: 
11.1 Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data 
de...........,.în cuantum de 10% din valoare contractului de achiziţie de prestări servicii hoteliere, 
pentru perioada valabilitații contractului de prestări servicii hotelier, conform prevederilor art. 90 
alin (1) din Hotărârea nr.925/2006, cu modificările şi completările ulterioare.pentru perioada de 
execuţie a contractului şi oricum înainte de începerea execuţiei contractului (se precizează modul 
de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie). 
 
11.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 
garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, 
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
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   11.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la 
îndeplinirea obligaţiilor asumate. 
 
    12. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
    12.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 
propunerea sa tehnica. 
    (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie 
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
    12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranta tuturor operaţiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 
contractului. 
    (Se precizează anexa care conţine graficul de prestare.) 
 
    13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
    13.1. - Achizitorul se obliga sa pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 
care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii 
contractului. 
 
    14. Recepţie şi verificări 
    14.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica şi din caietul de sarcini. 
    14.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru acest scop. 
 
    15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
    15.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt 
posibil de la primirea ordinului de începere a contractului. 
    (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 
       a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
       b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului. 
    15.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată într-o perioada stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în 
termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
    (2) În cazul în care: 
       i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau 
       ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea 
contractului de către prestator,    indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de 
prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, 
perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 
    15.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, 
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. 
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    Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul 
părţilor, prin act adiţional. 
    15.4. - În afară cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
prestatorului. 
 
    16. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexa la contract. 
 
    17. Amendamente 
    17.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe 
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului. 
 
    18. Forta majoră 
    18.1. - Forta majoră este constatată de o autoritate competenta. 
    18.2. - Forta majoră exonereaza 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 pana la apariţia acesteia. 
    18.4. - Partea contractantă care invoca forta majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi sa ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor. 
    18.5. - Dacă forta majoră acţionează sau se estimeaza ca va acţiona o perioada mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna dintre părţi sa poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
    19. Soluţionarea litigiilor 
    19.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legatura cu îndeplinirea contractului. 
    19.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc 
sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuală, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele 
judecătoreşti din România. 
 
    20. Limba care guvernează contractul 
    20.1. - Limba care guvernează contractul este limba romana. 
 
    21. Comunicări 
    21.1. - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
sa fie transmisă în scris. 
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în momentul 
primirii. 
    21.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
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    22. Legea aplicabilă contractului 
    22.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
    Părţile au înţeles sa încheie astăzi, ........., prezentul contract în doua exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 
    (Se precizează data semnării de către părţi.) 
 
 
 
 
           Achizitor,                                                                                               Prestator, 
    .........................                                                                                           ....................... 
     (semnatura autorizata)                                                                      (semnatura autorizata) 
               LS                                                                                                         LS 


