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APROBAT 
        DIRECTOR GENERAL EXECUTIV 
        LAILA ONU 
 

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA  
Produse: Cafea, ceai, apă minerală plată, apă minerală carbogazoasă, zahăr, lapte condensat, 
şervete de masă din hârtie, articole de catering de unică folosinţă, pişcoturi şi biscuiţi produse de 

patiserie şi de cofetărie conservate 
 

COD CPV 71200000-0 

Achizitor11:  Fundatia “Pentru Voi”. 

Titlul proiectului POSDRU :  Economia socială – o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi 
intelectuale 

Nr. contractului de finanţare:  POSDRU/69/6.1./S/15595 

Calitatea achizitorului în 
cadrul proiectului  Achizitor/  Fundatia “Pentru Voi” 

1. INFORMATII GENERALE  
1.1. Achizitor:  
Denumire: Fundatia “Pentru Voi” 

Adresă: str. Ion Slavici nr.47, cod poştal: 300521, Localitate: Timişoara, Ţara: România  
Persoană de contact: Alina Sima Telefon: 0256228062, 0356421216 

E-mail: pentruvoi@pentruvoi.ro Fax: 0356421215 

Adresă de internet: www.pentruvoi.ro 
1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor (data si ora): 2 februarie 2011, ora 15,00 
b) Adresa unde se primesc ofertele: Timişoara, str. Ion Slavici nr 47, cod poştal: 300521, 
România 
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru 
ofertanţi 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 CONTRACTULUI DE ACHIZIłIE 
2.1. Descriere 

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:   
Titlu: Contract de livrare produse 

 
2.1.2. Descriere produselor/ serviciilor / lucrărilor ce vor fi achiziţionate 
Produse: Cafea, ceai, apă minerală plată, apă minerală carbogazoasă, zahăr, lapte 
condensat, şervete de masă din hârtie, articole de catering de unică folosinţă, pişcoturi şi 
biscuiţi produse de patiserie şi de cofetărie conservate 
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
(a) Lucrări  (b) Produse  (c) Servicii  
 Cumpărare         ■ 

Leasing      □ 
Închiriere             □ 
Cumpărare în rate          □ 

Categoria serviciului: 
 2 A                           □ 
2 B                            □ 
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Principala locaţie a lucrării: 
 _____________________ 
 
______________________ 

Principalul loc de livrare: 
Produsele se vor livra la 
sediul achizitorului 

Principalul loc de prestare: 
______________________ 
 
______________________ 

2.1.4. Durata contractului de achiziţie 30 de zile  de la data semnării contractului de 
ambele părţi 

 
3. INFORMATII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 
STABILIREA OFERTEI CÂSTIGĂTOARE 
 

Preţul cel mai scăzut      X DAX 
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic  X NUX 

 
În cazul aplicării criteriului „Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” vor fi 
utilizaţi următorii factori de evaluare:  
 

Factori de evaluare  Pondere  Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare. 
Algoritm de calcul  

  
1. Preţul ofertei, 
 fără TVA  

  

2. .............................   

3. ..............................   

 

Total  100%   
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4. PREZENTAREA OFERTEI  
 
4.1. Limba de 
redactare a ofertei  

Limba română  

4.2. Moneda în care 
este exprimat pretul 
contractului  

Lei  

4.3. Perioada minimă 
de valabilitate a 
ofertei  

Până la: 2 aprilie 2011  

4.4. Modul de  
prezentare a ofertei 
(tehnic şi financiar)  

Oferta se va prezenta în aşa fel încât să permită identificarea cu usurinţă 
a corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din descrierea obiectului 
contractului.  
Preţul se va exprima în lei, fără TVA. 
Termen de plată: 15 zile de la recepţia produselor şi primirea facturii. 
Oferta va fi prezentată până la 02.02.2011 ora 15,00” ,  

4.5. Posibilitatea  
retragerii sau  
modificării ofertei  

Oferta se poate modifica/retrage până la data şi ora limită de 
depunere a ofertelor. 
 
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor 
stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât 
cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor. 

4.6. Informaţii  
referitoare la  
termenele pentru  
livrarea  
bunurilor/prestarea  
serviciilor/ execuţia 
lucrărilor 

Termen de livrare a produselor: maxim 3 zile de la semnarea 
contractului 

 

4.7 Modalităţi de  
contestare a deciziei 
achizitorului de  
atribuire a  
contractului de  
Achiziţie şi de  
soluţionare a  
contestaţiei  

Eventualele contestaţii se pot depune la sediul achizitorului din 
Timişoara str. Ion Slavici nr. 47 jud. Timiş, în maxim 3 zile 
calendaristice de la data comunicării rezultatului procedurii, prin poştă, 
fax sau e-mail. 
Contestaţiile vor fi soluţionate în maxim 3 zile calendaristice de la data 
depunerii.  
Răspunsul la eventualele contestaţii poate fi atacat la instanţa 
judecătorească competentă sau la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3     
Localitatea: Bucureşti                                                     
Cod poştal: 030084 
Ţara: România 
Telefon: 021 310 46 41 
Adresa internet: www.cnsc.ro                                                                    
Fax: 021 – 310.46.42 
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4.8 Clauzele  
contractuale  
obligatorii, inclusiv  
condiţiile de  
actualizare/  
modificare a preţului  
contractului de  
achiziţie  

Conform anexei – formular de contract de furnizare produse  
 
 
 
Preţul este ferm pentru toată durata contractului, nu se modifică. 

4.9 Data de 
deschidere a ofertelor 02 februarie 2011 ora 17,00 

 
5. Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice): 
Fiecare produs reprezintă un lot, ofertanţii pot depune oferte pentru unul, sau mai multe loturi. 
 

Nr. 
crt.  Descrierea produsului/ serviciului/ lucrării Cantitate 

1 Produse alimentare:  
Cafea boabe pentru aparat expreso pac. de 1 kg 

 
5 

2. Ceai plicuri - Cutie 20 plicuri 20 
 

3. Apă minerală plată sticle 2l  120 
 

4. Apă minerală carbogazoasă sticle 1.5 l 60 

5. Zahăr cafea, pliculete 20g, cutie 250 plicuri 2 

6. Lapte condensat floie 10 buc, cutie 100 buc 5 

7. Şervete de masă din hârtie pac.  100 buc 10 
 

8. 
Articole de catering de unică folosinţă 

Farfurii plate 100 buc/pac 

 
 
 

6 
9. Furculite 100 buc/pac  

6 
10. Pahare 200 ml. 100 buc/pac 6 

11. Paletine 100 buc./pac           6 

12. 

Pişcoturi şi biscuiţi 
Produse de patiserie şi de cofetărie conservate 
Grisine fără grăsimi saturate pac. 120 g 

 
 
 
 

10 
 

13. 
Covrigi şi saratele pac. 250 g 

 
10 

 



 

 
Economia socială - o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale | Proiect cofinanţat din  

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
„Investeşte în oameni!” 

 

Obiectul contractului (specificaţiile tehnice) trebuie descris astfel încât să permită oricărui ofertant 
accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole 
nejustificate de natură să restrângă concurenţa între operatorii economici. 
Specificaţiile tehnice nu trebuie să cuprindă sau să indice o anumită origine, sursă, producţie, un 
procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, 
care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. 
Definirea unor specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu 
special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care au ca 
efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse este 
interzisă. 
În mod excepţional se admite o astfel de indicaţie în situaţia în care o descriere suficient de 
precisă si inteligibilă a obiectului contractului nu este posibilă si numai însoţită de menţiunea „sau 
echivalent”. 
Descrierea obiectului contractului trebuie să corespundă, atunci când este posibil, 
necesităţilor/exigenţelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilităţi.13 
 
13 A se vedea documentul CE “Instrument de lucru pentru utilizarea fondurilor structurale si de 
coeziune – Asigurarea accesibilităţii si nediscriminarea persoanelor cu disabilităţi”. (fisier disponibil 
în format electronic, în limba engleză, la adresa www.fseromania.ro, secţiunea Materiale 
informative). 
 
Întocmit                                                                                                         Vizat 
                                                                                                              Consilier juridic 
Alina Sima          Cecilia Păunescu 
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Contract de furnizare 
nr. _______data ___________ 

 
 
1. Părţile: 
FUNDATIA „PENTRU VOI” cu sediul în Timisoara, str. Ion Slavici nr. 47, jud. Timiş, telefon/ fax 0256 228 062/ 0356 
421 215,  CUI 8577099, cont IBAN RO95INGB0002001138648993, Banca ING Romania – sucursala Timisoara, 
reprezentată prin Laila Dana ONU, având  funcţia de director general executiv, în calitate de achizitor, pe de o parte, 
              şi 
.........................................................., cu sediul în ............................. , telefon/fax ......................., număr de 
înmatriculare ..............................., cod fiscal ..........................., cont IBAN .................................., deschis la 
......................................., reprezentată prin ........................., având funcţia de ......................, în calitate de furnizor, 
pe de altă parte, au convenit să încheie azi ......................, prezentul contract în următoarele condiţii: 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
contract –prezentul contract  şi toate anexele sale; 
achizitor şi furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi 
corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe 
care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, 
asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii 
care revin furnizorului prin contract; 
origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de 
fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut 
comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. 
Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului; 
destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC); 
forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care 
nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunciativă. Nu 
este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
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 vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Furnizorul se obligă să livreze produsele ......................, în cantităţile şi la valorile prevăzute în ........................ 
care este parte integrantă din prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract. 
5. Preţul contractului 
5.1 Preţul contractului este de ............ lei, la care se adaugă ................... lei TVA. Preţurile produselor livrate sunt 
calculate conform anexei care face parte integrantă din prezentul contract. 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este de ........ zile, începând de la data semnării prezentului contract. 
7. Documentele contractului 
7.1 - Documentele contractului sunt: 
-documentaţia de atribuire; 
-oferta furnizorului; 
8. Obligaţiile principale ale furnizorului 
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8.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în ofertă.  
8.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele, la sediul achizitorului în termen de maxim ...... zile de la semnarea 
prezentului contract. 
8.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci 
înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu 
produsele achiziţionate, şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
9. Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1  - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 
9.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de maxim ....... zile de la recepţia 
produselor şi primirea facturii. 
10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 
0,1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  
10.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, 
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 
11. Recepţie, inspecţii şi teste 
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract. 
11.2  - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a 
produselor.  
11.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl 
respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:             
a) de a înlocui produsele refuzate; sau 
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.   
11.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat 
datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al 
achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 
11.5 - Prevederile clauzelor 11.1-11.3 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii 
prevăzute în contract.  
12. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
12.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la ........................................, respectând: 
a) datele din graficul de livrare; şi 
b) termenul comercial stabilit; 
12.2 – Transportul va fi inclus în preţul produselor.  
12.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după instalare şi 
după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de 
furnizor pentru livrare. 
12.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de 
recepţie produselor.  
12.5.- Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele: 

• Factura fiscală; 
• Certificate de garanţie 

13. Perioada de garanţie acordată produselor 
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultimă 
generaţie şi incorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, furnizorul 
are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, 
materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul e cerut în mod expres de către 
achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale de 
funcţionare. 
13.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea care reiese din certificatele de garanţie 
de care sunt însoţite produsele.  
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 (2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora la 
destinaţia finală. 
13.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în 
conformitate cu această garanţie. 
13.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul 
în termen de mexim 72 ore, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de 
garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii 
produsului.  
13.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul 
are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu 
oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract. 
14. Amendamente  
14.1 - 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. 
14.2 – Furnizorul răspunde de calitatea produselor pe toată durata desfăşurării contractului. 
14.3 – Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul, dacă furnizorul nu respectă calitatea produselor contractate.  
15. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de 
livrare. 
15.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, 
acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în 
graficul de livrare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional. 
15.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în 
îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului. 
16. Cesiunea  
16.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară să obţină, în 
prealabil, acordul scris al achizitorului. 
16.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate 
prin contract.  
17. Forţa majoră 
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile 
ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
17.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va 
avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată 
pretinde celeilalte daune-interese. 
18. Soluţionarea litigiilor 
18.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 
neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
18.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod 
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti 
din România.  
19. Limba care guvernează contractul 
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
20. Comunicări 
20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
21. Legea aplicabilă contractului 
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21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Părţile au înţeles să încheie, prezentul contract în trei exemplare, unul pentru furnizor şi două pentru achizitor.     
    

             Achizitor,             Furnizor, 
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ANTET ŞI DATE OFERTANT 
 
NR…………… 
DATA ………. 
 

OFERTA  
 

Nr. 
crt.  Descrierea produsului UM Preţ/UM  

fără TVA 
Lei  

1 Produse alimentare:  
Cafea boabe pentru aparat expreso 

pac. de 1 kg 

  

2. Ceai plicuri 

Cutie 20 plicuri 

  

3. Apă minerală plată sticle 2l    

4. Apă minerală carbogazoasă sticle 

1.5 l 

  

5. Zahăr cafea, pliculete 20g, cutie 250 

plicuri 

  

6. Lapte condensat floie 10 buc, cutie 

100 buc 

  

7. Şervete de masă din hârtie pac.  

100 buc 

  

8. 
Articole de catering de unică 

folosinţă - Farfurii plate 100 buc/pac 

  

9. Articole de catering de unică 

folosinţă - Furculite 100 buc/pac 

  

10. Articole de catering de unică 

folosinţă - Pahare 200 ml. 100 

buc/pac 

  

11. Articole de catering de unică 

folosinţă - Paletine 100 buc./pac 
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12. 
Pişcoturi şi biscuiţi 
Produse de patiserie şi de cofetărie 
conservate - Grisine fără grăsimi 
saturate pac. 120 g 

  

13. Pişcoturi şi biscuiţi 
Produse de patiserie şi de cofetărie 
conservate - Covrigi şi saratele pac. 
250 g 

  

 
 
 
OFERTANT 
 
REPREZENTANT LEGAL 
(semnătura şi ştampila) 
 


