
 

 

 

FEDERATIA FILANTROPIA 

Nr. 27 / 02.11.2022 

 

 

 

 

 

CERERE DE OFERTĂ 

 

 

 

 

Federația Filantropia, cu sediul în Bd. Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, Sc. 1, Ap. 16, sector 4, 

Județul București, vă invită să transmiteți o ofertă pentru achiziția unui food-truck necesar pentru 

implementarea Inițiativei bilaterale“ Intervenții integrate de urgență pentru refugiații din Ucraina în 

județele Iași și Suceava” 

            Caracteristicile tehnice minimale solicitate împreună cu detalii privind modalitatea de atribuire a 

contractului de achiziție și formularele tip se regăsesc în documentația atașată.   

Termen de depunere a ofertelor: 08.11.2022 ora 16:00. 

 

 

 

 

 

 

Expert achiziții publice, 

 

                                                                                                                                Avram Andrei-Ion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

Aprobat  

Președinte, 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE A 

CONTRACTULUI DE FURNIZARE 

FOOD-TRUCK 

PRIN ACHIZIŢIE DIRECTĂ 

 

CPV: 34223400-0 Remorci și semiremorci de tip caravană (Rev 2) 

Nr. 27/02.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAIET DE SARCINI 

FURNIZARE AUTOUTILITARĂ de tip FOOD-TRUCK 

 

1. INFORMAȚII GENERALE: 

Federația Filantropia  

Adresa: Bd. Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, Sc. 1, Ap. 16, sector 4, București 

Persoana de contact: Baș Alin-Ciprian 

Telefon: +40740.028.730 

Email: alinciprian.bas@gmail.com 

 

Obiectivul general al inițiativei bilaterale:  

 Invazia Rusiei a conflictului din Ucraina a afectat foarte mult populația civilă prin distrugerea 

infrastructurii și a forțat oamenii să-și părăsească casele. 

 Potrivit articolului scris de UNICEF România, pe 12 mai 2022, pe fondul războiului din Ucraina, 

fluxuri mari de refugiați de peste 5,9 milioane de persoane au ajuns în statele vecine, printre care Cehia, 

Moldova, Polonia, România, Slovacia și Ungaria. Peste 90% dintre refugiați sunt femei și copii. În ceea 

ce privește viteza și amploarea, această criză a refugiaților este fără precedent de la al Doilea Război 

Mondial. 

 Federația Filantropia (Federatia Filantropia) și ONG-urile membre ale acesteia au fost active în 

mai multe zone de frontieră, oferind sprijin pentru cazare, transport, hrană, donații financiare și materiale. 

Pe măsură ce situația umanitară continuă, civilii trebuie protejați, iar accesul umanitar trebuie să fie 

acordat celor care furnizează ajutor persoanelor afectate de război. Mai multe organizații, inclusiv 

Guvernul României, au organizat deja primul set de asistență – adăpost, hrană, medicamente, rechizite 

medicale, transport etc.  

 Conform informațiilor de mai sus, menționăm că cea mai mare nevoie de sprijin a refugiaților 

din Ucraina a fost identificată în punctele de frontieră din nordul țării (Suceava și Iași). 

 În prezent, situația refugiaților s-a schimbat, afluxul lor a început să scadă și, de asemenea, 

interesul lor de a rămâne o perioadă mai lungă de timp pe teritoriul nostru. Ca urmare, s-au schimbat și 

nevoile identificate la început.  

 Evaluând nevoile majore ale refugiaților în prezent, s-a stabilit că acestea sunt: 

- furnizarea constantă de hrană caldă pentru refugiații aflați în tranzit; 

- furnizarea de servicii de suport social și psihologic prin activități tematice. 

 

Obiectivele specifice ale inițiativei bilaterale: 

OS 1: Acoperirea nevoilor de urgență ale refugiaților veniți din Ucraina în ceea ce privește hrana. 

OS 2: Sprijinirea refugiaților pentru o cazare mai ușoară într-o țară nouă  

 

 Activitățile Inițiativei bilaterale: 

  1.1 Achiziționarea și echiparea unui food-truck (furgonetă alimentară) în județul Suceava, 

pentru asigurarea meselor calde pentru refugiații care trec prin acest teritoriu, respectiv 2.000 de refugiați 

pe parcursul a 6 luni. 

Nevoile persoanelor strămutate s-au schimbat pentru ca acestea să fie mai în tranziție în țara noastră, de 

aceea vrem să venim în ajutorul lor și să le oferim de mîncare (o masă caldă) în drumul lor spre alte 

destinații. 

 În această activitate, beneficiarii ucraineni care se află în tranzit în vama Siret vor beneficia de 

o masă caldă. Această masă va conține un pachet consistent cald, și va fi diversificată pentru a putea fi 
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consumată de către orice fel de persoană (adulți, copii, etc.). De asemenea, se va asigura lapte pentru 

bebeluși. Mâncarea caldă va fi însoțită și de un desert bine ales, la care se adaugă apă sau ceai. 

 Aprovizionarea cu alimente pentru persoanele strămutate din Ucraina va fi permanentă, 

asigurată 24 de ore pe zi.  

 Mâncarea caldă va fi servită în timpul zilei. Pe timpul nopții, alimentele depozitate în cutii 

frigorifice vor fi încălzite și servite ca hrană caldă beneficiarilor.  

 Mâncarea va fi pregătită de personal calificat (bucătar și asistent bucatar) și va fi servită cu 

ajutorul voluntarilor Federației Filantropia în caserole, în conformitate cu standardele de igienă în vigoare. 

           2.1 Organizarea de excursii tematice pentru copiii refugiati si insotitorii acestora, din zona Iași. 

Mai sunt refugiati de copii si adulti care cauta sprijin in zona Moldovei, respectiv in judetele Iasi si 

Suceava. Pentru a veni în sprijinul psihologic și emoțional al refugiaților, se propune organizarea de 

excursii tematice pentru copiii ucraineni și însoțitorii acestora (părinți, bunici etc.). 

 Această activitate propune organizarea a cinci excursii tematice. Prin participarea la această 

excursie, copiii refugiați ucraineni și membrii familiei acestora vor beneficia de: transport, mâncare timp 

de trei zile (mic dejun, prânz și cină), cazare la hotel și acces la diverse obiective turistice din zona 

Moldovei. 

 Aceste excursii urmăresc să creeze o oportunitate pentru copiii refugiați ucraineni și membrii 

familiei acestora de a se adapta mai ușor într-o țară străină (unde au fost forțați să sosească) prin vizitarea 

unor locuri cu încărcătură culturală și spirituală, asemănătoare cu țara lor de origine, oferind le un real 

confort mental și social. Mai mult decât atât, copiii se vor implica pe parcursul acestor excursii în diverse 

activități recreative și distractive, specifice vârstei lor. În acest fel, ei sunt ajutați să depășească trauma pe 

care au primit-o din cauza războiului. 

Toate aceste călătorii îi vor pune pe refugiați în contact cu cetățenii români, ceea ce îi va ajuta să se 

integreze mai ușor în comunitate. Aceste excursii reprezintă un beneficiu pe termen lung pentru copii și 

familiile acestora și un real avantaj în perioada de adaptare și integrare în noua viață. 

 O excursie va consta din 15 copii și 30 de însoțitori din familia lor și din personalul inițiativei 

bilaterale (1 asistent social, 1 psiholog, 2 traducători și 1 voluntar). Itinerarul va fi același pentru toți 

beneficiarii, care vor fi diferiți de la călătorie la călătorie. Principalele obiective turistice vor fi cele 

culturale, recreative și spirituale. 

 Durata călătoriei va fi de 3 zile și 2 nopți și va avea următorul traseu: 

Ziua 1: vizitarea obiectivelor turistice din orasul Iasi, orasul Târgu Neamț cu obiectivele sale turistice 

(Cetatea Neamțului, Satul de Vacanță, satul Humulești și Mănăstirea Neamț) – orașul Gura Humorului 

(cazare). 

Ziua 2: vizitarea obiectivelor turistice din Gura Humorului (parcuri naturale, mănăstire aflate în 

patrimoniul UNESCO), Cacica (monumentul salinității) – orașul Suceava (cazare). 

Ziua 3: vizitarea obiectivelor turistice din municipiul Suceava (Cetatea Sucevei, muzee și alte obiective 

turistice). 

 
 

2. OBIECTIVUL ACHIZIŢIEI 

Achiziție food-truck pentru desfășurarea activității din cadrul inițiativei bilaterale “Intervenții 

integrate de urgență pentru refugiații din Ucraina în județele Iași și Suceava”   

Va fi achiziționat un food-truck second-hand care va deservi Activitatea 1, folosit pentru 

prepararea și servirea mesei persoanelor refugiate.. 

 

3. MODALITATEA DE ACHIZIȚIE 

 

Achiziție directă conform art.7 alin (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. 

Legislația aplicată:  

- Legea Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice; 



 

 

- Hotărârea Guvernului 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 privind achizițiile publice. 

 

 

4. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA ACHIZIȚIEI 

Achiziția este necesară pentru prepararea și servirea mesei persoanelor refugiate.. 

Va fi achiziționat un food-truck second-hand care va deservi Activitatea 1, din cadrul inițiativei 

bilaterale “Intervenții integrate de urgență pentru refugiații din Ucraina în județele Iași și Suceava”   

5. VALOAREA ESTIMATĂ ȘI SURSA DE FINANȚARE 

 

Valoarea estimată a contractului este de 243430,97 lei fără TVA. 

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile 

SEE și NORVEGIENE 2014-2021. 

Apel “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, Runda a 2-a. 

Aria 7 “ Incluziunea și abilitarea romilor”. 

Sursa principală de finanțare: Granturile SEE 2014-2021. 

Inițiativa bilaterală “Intervenții integrate de urgență pentru refugiații din Ucraina în județele 

Iași și Suceava”. 

6. DURATA CONTRACTULUI 

Contractul intră în vigoare la data semnării și produce efecte până la 23.02.2023. 

Livrarea acestui food-truck se va face pe bază de comandă dată de Achizitor. 

 

7. CRITERII DE CALIFICARE  

7.1  Ofertantul trebuie să completeze Declaraţia pe propria răspundere privind privind evitarea conflictului 

de interese(art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice); 

(Formularul 2 atașat prezentei documentații).  

Membrii comisiei de evaluare a ofertelor: 

1. Preşedinte comisie evaluare: Baș Alin-Ciprian 

2. Membru comisie de evaluare: Avram Andrei-Ion  

3. Membru comisiei de evaluare: Pitic Andrei-Marius 

7.2 Capacitatea de exercitare a activității profesionale se dovedește de ofertantul selectat în urma 

evaluării prin Certificat constatator emis de ORC/Autorizație de funcționare/Extras din RAF/Act 

consitutiv/orice alt document care demonstrează posibilitatea furnizării produsului. 

Ofertantul trebuie să facă dovada faptului că are în lista de activități principale sau secundare un cod 

CAEN în conformitate cu specificul contractului ce va fi încheiat. 

 

8. CRITERIU DE ATRIBUIRE 

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție: prețul cel mai scăzut. 

9. TERMEN DE VALABILITATE AL OFERTEI 

Termenul de valabilitate al ofertei trebuie să fie de minim 30 de zile. 

 

10. CARACTERISTICILE TEHNICE MINIME OBLIGATORII 

Scrisoarea de înaintare a ofertei se  regăseștec în Anexa 1 de la prezentul document. 

 

11. LIVRAREA ȘI RECEPȚIA FOOD-TRUCK-ului  



 

 

Livrarea food-truck-ului se va face în una din locațiile de implementare a inițiativei bilaterale, la 

Așezământul de copii Sf. Ierarh Leontie, Calea Bucovinei, nr. 201, localitatea Rădăuți, județul Suceava, 

în maxim 30 de zile de la lansarea comenzii. Livrarea se va efectua obligatoriu de către reprezentantul firmei, 

astfel încât să poată fi respectată clauza privind întocmirea procesului verbal de recepţie semnat de ambele părţi, 

asigurându-se instruirea personalului. Cheltuielile de transport și punerea în funcțiune sunt incluse în prețul 

produsului. 

Recepția food-truck-ului se va realiza: 

a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea autoturismului la locația indicată de Achizitor; 

b) recepția calitativă se va realiza după punerea în funcțiune și testare a food-truck-ului și, după caz, 

toate defectele au fost remediate. 

 În cazul în care autoutilitara food-truck nu corespunde din punct de vedere calitativ, 

Achizitorul are dreptul de a o refuza și Furnizorul are obligația de a o înlocui, pe cheltuiala sa, în timp de 

10 zile de la data refuzului, consemnându-se în procesul verbal de recepție. Eventualele lipsuri constatate 

la livrare se vor consemna în documentele de însoțire, urmând a fi completate pe cheltuiala Furnizorului 

în maximum 10 zile de la constatare. Dacă nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să le 

respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:  

 a) de a înlocui produsul refuzat; sau  

 b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificaţiilor tehnice.  

 

12. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ 

Contractantul va emite factura pentru furnizarea și punerea în funcţiune a autoturismului. Factura va avea 

menționat numărul contractului, numărul comenzii, data de emitere și de scadență.  

Factura va fi însoțită de documentele justificative prevăzute mai jos:  

a) cartea de identitate   

b) certificat de conformitate/ certificat de omologare  

c) fișă de întreținere; 

d) carnet de garanție și post garanție; 

e) manual de utilizare și  de exploatare dacă este cazul; 

f) autorizație și numere de circulație (pot fi și numere roșii) 

g) poliță RCA 
 

Plata în favoarea Contractantului se va efectua în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii fiscale.  

13. GARANȚIA PRODUSELOR 

Perioada de garanție începe de la data semnării procesului verbal de recepție a food-truck-ului. 

Garanţia comercială. Furnizorul va acorda o perioadă de garanţie de minimum 12 luni. 

 Furnizorul va prezenta termenii şi condiţiile garanţiilor; 

 Furnizorul va trebui să asigure servicii de întreţinere şi reparaţii după vânzare în perioada de garanţie, 

sigure şi permanente la sediul său, sau la un sediu de service consemnat în contract, cu timp de raspuns la 

sesizare prompt, conform solicitărilor prezentei documentaţii de atribuire şi propunerii tehnice a 

operatorului economic, garantând repararea bunurilor şi înlocuirea rapidă a pieselor defecte; 

 Furnizorul trebuie să prezinte modul în care îşi propune să rezolve aceste obligaţii pentru perioada de 

garanţie; 

14. DOCUMENTELE OFERTEI 

 

14.1. FORMULARUL NR.1 - Scrisoare de înaintare. 

 



 

 

14.2 CERTIFICAT CONSTATATOR. Acesta trebuie să fie emis, cu cel mult 12 luni înainte de data 

stabilită pentru depunerea ofertelor. Ofertantul trebuie să facă dovada faptului că are în lista de activități 

principale sau secundare un cod CAEN în conformitate cu specificul contractului ce va fi încheiat. 
 

14.3 FORMULARUL NR. 2 – Declarație privind evitarea conflictului de interese. 

 

14.4  Propunere tehnică (acest formular va cuprinde și informații referitoare la termenul de valabilitate 

al ofertei, garanția acordată produsului precum și termenul de livrare).  

 

14.5 FORMULARUL NR. 3 - Propunere financiară (acest formular cuprinde și informații referitoare 

la termenul de valabilitate al ofertei). 

Prețul va fi exprimat în LEI și va include toate cheltuielile legate de taxe de transport, livrare, service în 

garanție acolo unde este cazul, autorizația provizorie și va fi precizat conform Formularului 4.  

Valoarea T.V.A-ului aferentă va fi precizată separat.  

Propunerea financiară trebuie să includă toate costurile (menționate sau nu) necesare realizării obiectului 

contractului Dacă prețul inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată, autoritatea 

contractantă va respinge oferta neexistând fonduri care să poată fi disponibilizate. 

 

14.6 FORMULARUL NR. 4 – Anexă la Propunerea financiară. 

 

Limba de redactare a ofertei și a documentelor ce însoțesc oferta - limba romană. 

 

15. ALTE PRECIZĂRI 

 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul 

cerințelor tehnice minimale pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică. 

Cerințele impuse sunt minimal obligatorii și nu absolvă pe ofertanți de responsabilitatea de a realiza și 

alte sarcini pe care le consideră necesare pentru asigurarea calității produsului.  

 În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată 

în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică prezentată asigură un nivel calitativ superior 

cerințelor minimale din caietul de sarcini. 

 Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire prin care se indică o anumită origine, 

sursa, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o 

licență de fabricație se va citi si inerpreta ca fiind însoțită de mențiunea “sau echivalent”. 

Ofertele se depun până la data de 08.11.2022 (inclusiv), ora 16:00, la adresa: Așezământul de 

copii Sf. Ierarh Leontie, Calea Bucovinei, nr. 201, localitatea Rădăuți, județul Suceava, în plic închis cu 

mentiunea ”A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 08.11.2022, ORA 16.00.” Pe plic se va 

menționa “Dosar achiziție food-truck” pentru inițiativa bilaterală “INTERVENȚII INTEGRATE DE 

URGENȚĂ PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA ÎN JUDEȚELE IAȘI ȘI SUCEAVA ”. 

 

 

 

 

 

 

Expert achiziții publice, 

 

Avram Andrei-Ion 

 

 

 



 

 

Formular nr. 1 

 

OPERATOR ECONOMIC OFERTANT                               Înregistrat la sediul entității contractante                                 

…………………………........................                                                     nr......./....................... 

             (denumirea/numele)  

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI 

 

Către Federația Filantropia, Bd. Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, Sc. 1, Ap. 16, sector 4, București 

 

I. Ca urmare a Anunţului de publicitate de solicitare a unei oferte nr. ………/din data de …………, prin 

prezenta, ................................................... (denumirea/numele ofertantului, adresa) depunem 

următoarele:  

1. Formular 1 completat - Scrisoare de înaintare;  

2. Formular 2 completat - Declaraţia privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din 

legea 98/2016;  

3. Documente ce demonstrează Capacitatea de exercitare a activității profesionale; 

4. Propunere tehnică; 

5. Formular 3,4 completat - Propunere financiară; 

6. Propunerea de contract acceptat de ofertant. 

 

 

II. Persoana de contact:  

Nume:  

Calitate:  

Adresa:  

Telefon:  

E-mail:  

  

 

Data completării: ......................                                                                             Candidatul/Ofertantul,  

...................................……………. 

 

                                                                                                                        (semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formular nr. 2 

OPERATOR ECONOMIC 

    (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese 

(art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice) 

 

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant 

asociat/subcontractant/terț susținător al ofertantului), la procedura de atribuire a contractului de achiziție 

publică de …………………………, în temeiul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de interes, 

acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de 

conducere sau de supervizare al autorității contractante;  

b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este soţ/soţie, rudă sau afin, până la 

gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere 

sau de supervizare al autoritatii contractante; 

c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes 

personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze 

independenţa şi imparţialitatea autorității contractante pe parcursul procesului de evaluare; 

d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul 

consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi 

semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în 

relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorității contractante;  

e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele 

persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 

gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 

autoritatii contractante.  

2. Subsemnatul/a………………………….…. 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. 

3. 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 

şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 

să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorității contractante cu privire la orice aspect tehnic 

şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ___________________________ (se precizează 

data expirării perioadei de valabilitate a ofertei). 

 

 

Data completării: .................. 

                                                                                                  Operator economic, 

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

 

(numele și prenumele reprezentantului legal, în clar) (semnătură autorizată) 

 

 

 

 



 

 

Formular nr.3 

OPERATOR ECONOMIC OFERTANT                                                           

(denumirea/numele)  

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ 

 

   Către Federația Filantropia, Bd. Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, Sc. 1, Ap. 16, sector 4, București 

 

1. Examinând caietul de sarcini, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

_________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu 

prevederile şi cerinţele cuprinse în caietul de sarcini mai sus menţionat, să furnizăm 

____________________ (denumirea produsului), pentru suma de __________________ (suma în litere 

şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 

________________ (suma în litere şi în cifre). 

2.  Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele conform 

Caietului de sarcini. 

3.  Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ___________ zile, (durata în litere 

şi cifre), respectiv până la data de ____________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi 

şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4.  Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui 

un contract angajant între noi. 

5.  Precizăm că: 

    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat 

în mod clar "alternativă"; 

    |_| nu depunem ofertă alternativă. 

    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

6.  Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care 

o puteţi primi. 

  Data _______/_______/________ 

_________________, (semnătură), în calitate de _________, legal autorizat să semnez oferta 

pentru şi în numele___________________ (denumirea/numele operatorului  economic)



 

 

Formular nr.4 

 

OPERATOR ECONOMIC OFERTANT                                                           

(denumirea/numele)  

 

ANEXĂ LA FORMULARUL DE PROPUNERE FINANCIARĂ 

Nr. 

Crt. 
Denumire produs U.M. Cantitate 

 

Preț 

fără 

TVA 

Valoare 

TVA 

Valoare 

cu TVA 

inclus 

1.       

 TOTAL     

 

 

 

 

 

Data _______/_______/________ 

_________________, (semnătură), în calitate de _________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi 

în numele___________________ (denumirea/numele operatorului  economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPUNERE CONTRACT DE FURNIZARE 

nr.______________data_______________ 

 

 

Părți contractante: 

 

FEDERAȚIA FILANTROPIA,  având sediul social în București, Bd. Regina Maria, Nr.1, bl. P5B, sc.1, 

et.6, ap.16, Sector 4, cod de identificare fiscală 24004212, telefon 0727730543, reprezentată legal prin 

președinte pr. IONIȚĂ CIPRIAN ION în calitate de achizitor, pe de o parte 

şi 

.................................................. ,  cu sediul în .........................................., telefon/fax ...........................; 

numărul de înmatriculare ............................, cod fiscal ................... , cont ............................. deschis la 

.............................. reprezentat prin ................................., în calitate de Furnizor, a intervenit prezentul 

contract. 

 

 

1.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

Contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între părţi, una în 

calitate de „achizitor” şi cealaltă în calitate de „furnizor” şi toate Anexele sale;  

achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;  

Prețul contractului – prețul plătibil Furnizorului de către achizitor, în baza contractului pentru 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;   

Act adițional - document ce modifică prezentul contract de furnizare;  

Oferta - documentația care cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară;  

Propunerea tehnică - document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din caietul de sarcini, stabilite de 

autoritatea contractantă;  

Propunerea financiară - document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin documentația 

de atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale;  

Caiet de sarcini - document, reprezentand anexa prezentului contract de furnizare, întocmit de către 

achizitor, care include definirea condițiilor, specificațiilor tehnice și, totodată, indicatiile privind regulile 

de baza care trebuie respectate in elaborarea propunerii tehnice de furnizare;  

Documentatie de atribuire - documentatie ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului 

de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini;  

Durata contractului - intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părți, potrivit 

legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale in vigoare și până la epuizarea 

convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanție și eventualele 

pretenții fondate pe clauzele sale;  

Rezilierea contractului - se ințelege desființarea pe viitor a contractului de achiziție, fără ca aceasta să 

aducă atingere livrărilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii;  

Standarde/condiții tehnice de calitate - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, 

prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea tehnică;  

Forța majoră și cazul fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu 

convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră sau de 

caz fortuit. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. Cazul 

fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să 

răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere 

contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat şi în caz de forţă majoră. Sunt considerate 

asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții 

apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este 



 

 

considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 

executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;  

Zi - zi calendaristică; An - 365 de zile. 

(se adaugă orice alți termeni pe care părțile înțeleg să îi definească pentru contract) 

1.2 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

1.3 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

Art. 2. Obiectul și prețul Contractului 

2.1. - Obiectul Contractului îl constituie Furnizare autoutilitară food-truck. 

2.2. - Achizitorul se obligă să plătească Furnizor prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de 

furnizare în cadrul Inițiativei bilaterale “INTERVENȚII INTEGRATE DE URGENȚĂ PENTRU 

REFUGIAȚII DIN UCRAINA ÎN JUDEȚELE IAȘI ȘI SUCEAVA ”. 

2.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, este de maxim ………….. lei fără TVA, la care se 

adaugă T.V.A. în valoare de ……………...  

Prețul total ………………. lei cu TVA inclus. 

 

Art. 3. Durata Contractului 

3.1. Prezentul Contract este valabil de la data semnării lui de către ambele părți, până la 23.02.2023. 

3.2. Părțile contractante pot să hotărască de comun acord, prelungirea contractului prin act adițional, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare, a Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contratului de achiziție publică/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice. 

 

Art. 4. Documentele contractului 

4.1. - Documentele contractului sunt: 

a) caiet de sarcini; 

b) oferta tehnico-financiară; 

c) acte adiționale, dacă există; 

d) alte anexe la contract (dacă este cazul). 

4.2. - În cazul oricărei contradicții între documentele de mai sus, prevederile lor vor prevala în 

conformitate cu succesiunea de mai sus. 

4.3. - La momentul semnării contractului, exemplarele acestuia și documentele aferente de la art. 4.1. vor 

fi ștampilate de Furnizor și Achizitor, pe fiecare filă. 

 

Art. 5 Obligațiile principale ale Furnizorului 

5.1 – Furnizorul se obligă să furnizeze autoutilitara food-truck care face obiectul prezentului contract în 

condiţiile precizate şi asumate în oferta tehnico-financiară nr. ................/...................., ce face parte 

integrantă din prezentul contract. 

5.2 - Furnizorul  se obligă să furnizeze produsul prezentat în ofertă, pe parcursul a maxim 30 de zile de la 

data plasării comenzii. 

5.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze soluţii pentru produsele/produsul care urmează să fie oferit în 

perioadele/la datele propuse şi agreate, prezentate în oferta tehnică, anexă la contract. 

5.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie şi/sau 

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

de încălcare rezultă din respectarea cererii de ofertă întocmit de către achizitor. 



 

 

 

Art. 6. Obligațiile principale ale Achizitorului 

6.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul produsului către furnizor în termen de 30 zile calendaristice 

de la data încheierii procesului verbal de recepţie şi înregistrării facturii la achizitor, numai dacă sunt bani 

în contul proiectului (inițiativei bilaterale).  

6.2. Plata se va realiza prin ordin de plată sau orice alt instrument bancar. 

 

Art. 7. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor 

7.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reușeste să-și îndeplinească obligațiile asumate, 

atunci achizitorul are dreptul de a calcula, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentualaă de 0,1% 

pe zi din valoarea produsului livrat.  

7.2 - În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile în termenul contractual,  atunci acestuia îi 

revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi din 

valoarea facturii neonorate.  

7.3 - În cazul nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod 

culpabil, contractul se consideră desființat de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără nicio 

altă formalitate prealabilă. 

7.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 

Furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare 

să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Furnizor. În acest caz, 

Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 

până la data denunțării unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

Art. 8. Recepție 

8.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica produsul furnizat pentru a stabili conformitatea lui cu prevederile 

din oferta prestatorului şi din cererea de ofertă. 

8.2 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

8.3 Recepţia produsului livrat se efectuează la predarea acestuia, pe bază de proces-verbal de recepţie, 

semnat de reprezentanţii mandataţi ai părţilor, proces-verbal în care se va consemna îndeplinirea tuturor 

obligațiilor asumate de prestator prin contract şi prin cererea de ofertă. 

 

 

Art. 9. Ajustarea prețului contractului 

9.1 - Preţul este echivalentul furnizării autoutilitarei food-truck.  

9.2 - Valoarea contractului nu se ajustează. 

 

Art.10. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

10.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul în perioada convenită la art.3 din prezentul 

contract. 

10.2 - Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități 

Furnizorul, potrivit dispozițiilor punctului 7.1 din contract. 

 

11. Modificări ale contractului 

11.1. Derularea şi finalizarea contractului trebuie să se încadreze în perioada de implementare a 

contractului de finanţare, în limitele bugetare stabilite pentru Inițiativa bilaterală “INTERVENȚII 

INTEGRATE DE URGENȚĂ PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA ÎN JUDEȚELE IAȘI ȘI 

SUCEAVA ”. 

Modificarea contractului/contractelor de achiziţii încheiate de Achizitor este permisă cu respectarea 

următoarelor condiţii: 



 

 

a. Parcurgerea procedurilor specifice în ceea ce priveşte transferurile bugetare. 

b. Modificările contractului/comenzii pot fi făcute doar în perioada de execuţie a contractului; 

c. Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului iniţial; 

d. Prin actul adiţional nu se pot face modificari care determină modificări ale descrierii produselor 

respective; 

e. Orice modificare care prelungeşte durata de execuţie a contractului trebuie făcută astfel încât 

implementarea şi plăţile finale să poată fi realizate înaintea expirării contractului de finanţare 

încheiat cu Autoritatea Contractantă. 

11.2. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 

 

Art. 12. Forța majoră 

12.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

12.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 

12.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

12.4 - (1) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen 

de cinci zile de la apariția cazului de forță majoră, producerea acesteia, prezentând în acest sens și avizul 

eliberat de autoritatea competentă în acest domeniu, precum și de a lua orice măsuri care îi stau la 

dispoziție în vederea limitării consecințelor . 

2) Partea va trebui de asemenea să comunice celeilalte părți încetarea situației de forță majoră în termen 

de cinci zile de la această încetare. 

(3) În cazul în care nu respectă obligația de a notifica conform condițiilor și în termenele anterior 

menționate, începerea și terminarea forței majore, partea care invocă forța majoră va suporta toate daunele 

cauzate celeilalte părți. 

12.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare 

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

din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

 

13. Încetarea contractului 

Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 

a) la termen şi odată cu îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de părţile contractante; 

b) prin acordul părţilor, consemnat în scris printr-un act adiţional; 

c) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau îşi execută necorespunzător 

obligaţiile contractuale. Rezilierea va opera de plin drept, fără nici o altă formalitate, fără a fi 

necesară punerea în întârziere şi fără intervenţiainstanţeijudecătoreşti; 

 

Art. 14. Soluționarea litigiilor 

14.1 - Achizitorul și Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

contractului. 

14.2 - Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și Furnizorul nu reușesc să rezolve 

în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către 

instanțele judecătorești din România. 

 

Art. 15. Limba care guvernează contractul 

Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

Art. 16. Locul încheierii contractului 



 

 

Contractul va fi încheiat la sediul Federației Filantropia. 

 

Art. 17. Comunicări 

17.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. 

17.2 - Comunicările între părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii 

comunicării. 

 

Art. 18. Legea aplicabilă contractului 

Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

 

Părțile au înțeles să încheie azi ___________ prezentul contract în 2 (două) exemplare originale, dintre 

care unul pentru Achizitor și unul pentru Furnizor, cele două exemplare ale formularului de contract fiind 

semnate și ștampilate de Furnizor și Achizitor pe fiecare pagină. 

 

ACHIZITOR,                                                                                 FURNIZOR, 

Federația Filantropia                                   ................................................ 

Preşedinte, 

Pr. IONIȚĂ Ciprian Ion 

 

Responsabil financiar, 

BARITZ Laura Andreea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa 1 la Documentația de atribuire nr.00/25.10.2022 

 

CERINȚE TEHNICE MINIME 

 

Autoutilitara food-truck va avea următoarele caracteristici minimale: 

Nr. 

crt. 
Parametrii tehnici și funcționali Cerințele beneficiarului/Dotări minimale 

1. Destinație Producere/Încălzire/Servire mâncare 

2. Motorizare Motorină/benzină 

3. Putere  min 90 CP / 67 Kw 

4. Capacitate cilindrică Min  1800 cc 

5. Kilometraj Maxim 50000 km 

6. Transmisia Cutie de viteze manuală/automată 

7. Tracțiune Față 

8. Starea autoutilitarei Second hand (neavariată) 

 Locuri Minim 2 locuri 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

Exterior 

Oglini exterioare reglabile electric si incalzite 

Roata de rezervă de uz temporar 

Jante din oțel sau Jante aliaj ușor 

Proiectoare ceață 

Bușon rezervor fără cheie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenajare Interioară 

Geamuri electrice față 

Aer condiționat cu reglaj automat 

Computer de bord 

Sistem de navigație (radio DAB, comenzi pe volan) 

Volan reglabil în înălțime/ adâncime 

Scaun șofer reglabil pe înălțime 

Prize PT pentru alimentarea echipamentelor electrice 

Capitonat ABS 

Podea Tego sau Linoleu 

Fixare Echipamente 

Instalație electrică superioară 

Priză Exterioară + cablu alimentare 

Tablou Electric 24 Vcc- cu siguranțe pentru decuplare 

Oblon cu sistem telescopic, deasupra zonei de servire 

clienți 

Iluminat Interior  

Echipamente:  

                        Plită pe gaz (cu 2 ochiuri) 

                        Hotă extractivă 

                        Friteuză dublă 

                        Chiuvetă din inox cu aparat de apă caldă 

                        Congelator 

                        Vitrinetă Refrigerantă (minim 3 rafturi) 

                       Spații de depozitare (corpuri suspendate) 

Instalație apă, rezervor inox apă proaspătă/uzată 

10. Consum mixt declarat (l/100Km) maxim 15 litri/100Km 



 

 

11. Norma de poluare Minim Euro 4 

12. Sistemul de Direcție Servoasistat electric 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

Siguranță și securitate 

Airbag șofer 

Airbag pasager 

Airbag – uri laterale față 

ABS 

Indicator de avertizare pt. necuplare centuri de 

siguranță 

Sisteme de frânare cu distribuție electronică a forței de 

frânare, cu sistem anti-blocare la frînare, asistență la 

frânare 

Sistemul de control al stabilității 

Sistem de control al tracțiunii 

Direcție asistată electric 

Închidere centralizată 

14. Funcționalitate Senzori de parcare față/spate (Dotare opțională) 

 

 

15. 

 

 

Alte dotări obligatorii 

Roată de rezervă 

Cric, cheie specială pentru demontat roți 

Trusă medicală, triunghi reflectorizant, stingător 

(Pachetul Legislativ obligatoriu conform Ordinului 

2218/2005). 

 

 

 

                                                                                                               Expert achiziții publice, 

 

                       Avram Andrei-Ion 


