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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 6: „Educaţie si competente"
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investitii in domeniul educaţiei, al formarii si al formarii profesionale in vederea 
dobândirii de competente si a învăţării pe tot parcursul vieţii 
Titlul proiectului: „Creşterea calitatii procesului educaţional"
Contract nr.: POCU/633/6/14/133000
Lider de parteneriat: Liceul Tehnologic Nr. 1 Bals

ANUNŢ PROCEDURA PROPRIE
Servicii de catering pentru participanţii la programele de educaţie pentru membrii grupului 

tinta din proiectul „Creşterea calitatii procesului educaţional"

In temeiul Legii 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, privind achiziţiile publice. Liceul 
Tehnologic Nr. 1 Bals, cu sediul in str. Nicolae Bălcescu, nr. 213, Oraş Balş, jud. Olt, 
România, e-mail: gsicnib@vahoo.coin. nr. de telefon 0721267275 reprezentat legal prin 
Manuela Stroie, in calitate de autoritate contractanta achizitioneaza:

Servicii de catering pentru participanţii la programele de educaţie pentru membrii 
grupului tinta din proiectul „Creşterea calitatii procesului educaţional”, conform cerinţelor 
din caietul de sarcini.

Modalitate de atribuire: procedura proprie

Sursa de finanţare: 98% proiect POCU/633/6/14/ - Cod proiect: 133000. Titlu proiect: 
“Creşterea calitatii procesului educaţional”; 2% contributie proprie

Detalii anunţ:

Tip anunţ: Procedura proprie 

Tip contract: Servicii

Denumire achiziţie: Servicii de catering pentru participanţii la programele de educaţie pentru 
membrii grupului tinta din proiectul „Creşterea calitatii procesului educaţional”

Cod clasificare CPV: 55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)

1. Descrierea contractului:

Servicii de catering pentru participanţii la programele de educaţie pentru membrii grupului tinta din 
proiectul „Creşterea calitatii procesului educaţional”



2. Valoarea estimata a contractului:

Denumire serviciu Pers. Pachet
Hrana

Pret Unitar Valoare totala 
-Fara TVA-

Servicii de catering pentru 
participanţii la programele de 

educaţie
188 80 16.5 248.160,00

Valoare estimata totala: 248.160,00 lei fara TVA

3. Condiţii Contract:

Ofertantul castigator se va prezenta la sediu, autoritatii contractante, dupa notificarea 
referitoarea la atribuirea contractului, in vederea semnării acestuia. Contractul intra in vigoare 
la data semnării sale de catre ambele parti.

4. Condiţii de participare:

Ofertele se vor depune la sediul Liceului Tehnologic Nr. 1 Bals, str. Nicolae Bălcescu, nr. 213, Oraş 
Balş, jud. Olt, România pana la data de 31.05.2021.

Solicitări de clarificari se primesc pana la data de 24.05.2021 si se vor transmite la adresa de e-mail
gsicmb@vahoo.com.

Răspunsurile la solicitările de clarificari vor fi transmise pana la data 27.05.2021,
Contractul se va incheia cu un singur operator.
Se accepta participare in consorţiu.
Se vor respecta cerinţele caietului de sarcini si a formularelor.
Oferta va cuprinde: scrisoare de înaintare, declaraţie privind existenta sau absenta situatiilor de 
conflict de interes, propunere tehnica, propunere financiara si documente conform caietului de sarcini 
si fisei de date.

5. Criterii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

6. Termen limita de primire a ofertelor: 31.05.2021

7. Informaţii suplimentare: Ofertele se vor depune la sediul sediul Liceului Tehnologic Nr. 1 Bals, 
str. Nicolae Bălcescu, nr. 213, Oraş Balş, jud. Olt, România pana la data de 31.05.2021. Caietul 
de sarcini, fisa de date, modelul de contract, formularele sunt disponibile pe site-ul
https://colegiultehnicbals.ro/.

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BALS,

mailto:gsicmb@vahoo.com
https://colegiultehnicbals.ro/
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020 
Axa prioritară 6: „Educaţie si competente”
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiţii in domeniul educaţiei, al formarii si al formarii profesionale in vederea 
dobândirii de competente si a invatarii pe tot parcursul vieţii 
Titlul proiectului: „Creşterea calitatii procesului educaţional”
Contract nr.: POCU/633/6/14/133000
Lider de parteneriat: Liceul Tehnologic Nr. 1 Bals

N Ă V .

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

Pentru achiziţia de 
“Servicii de catering pentru participanţii Ia programele de educaţie”

Cod CPV: 55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)

Proiect „ Creşterea calitatii procesului educaţional”
Sursa de finanţare:

FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital 
Uman 2014 -  2020

Valoarea estimata'. 248,160.00 lei fara TVA

Procedura aplicata'. Procedura proprie



FISA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 
1.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficiala: LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BALS
Adresa: str. Nicolae Bălcescu, nr. 213, Oraş Balş, jud. Olt, România
Localitate: Oras Bals Cod poştal: Ţara: R om ania

Punct(e) de contact: STROIE MANUELA Telefon: 0249 451 287
DOINA
In atenţia:
E-mail: asicmb(®,vahoo.com Fax:
Adresa/ele de internet (daca este cazul):
Adresa sediului principal al autoritaţii contractante (URL):
Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro
Alte informaţii pot fi obţinute la:
■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.1
Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul
de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la:
■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□Altele: in S.E.A.P. oe www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:
■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: in S.E.A.P. pe www.e-licitatie.ro
Data limita de primire a solicitărilor de clarificari:

1.2) TIPUL AUTORITAŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITĂŢILE 
PRINCIPALE)__________________________________________________________________________________

□ Minister sau orice alta autoritate naţionala sau 
federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale 
acestora
□ Agenţie/birou naţional sau federal
□ Colectivitate teritoriala
□ Agenţie/birou regional sau local
□ Organism de drept public
□ Instituţie/agenţie europeana sau organizaţie europeana 

.A ltele (precizaţi): Autoritate regionala sau locala

□ Servicii publice generale
□ Aparare
□ Ordine şi siguranţa publica
□ Mediu
□ Afaceri economice şi financiare
□ Sanatate
□ Construcţii şi amenajari teritoriale
□ Protecţie sociala
□ Recreere, cultura şi religie
□ Educaţie
Altele (precizaţi): Servicii generale ale 
adm inistraţiei publice

Autoritatea contractanta acţioneaza in numele altor autoritaţi contractante da □ nu ■

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II. 1) DESCRIERE___________________________

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de catering pentru participanţii la program ele de educaţie pentru m em brii grupului 
tinta din proiectul „ C reşterea calitatii procesului educaţional”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a 
serviciilor
a) Lucrări □ B) Produse □ c) Servicii ■
Executare □ Cumparare □ Categoria serviciilor
Proiectare si executare □ Leasing □ Servicii de catering
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Executarea, prin orice 
mijloace, a unei lucrări, 
conform cerinţelor 
specificate de autoritatea 
contractanta □

închiriere □ 
închiriere cu opţiune de 
cumparare □ 
O combinaţie intre acestea □

Cod NUTS R0414 - Olt

Locul principal de executare 

Cod NUTS..............

Locul principal de livrare 

Cod NUTS

Locul principal de prestare 
Oras Bals, j ud. Olt

II.1.3) Procedura implica
Un contract de achiziţii publice ■
Punerea in aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD) □ 
încheierea unui acord-cadru □
11.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
Servicii de catering pentru participanţii la programele de educaţie pentru membrii grupului tinta 

din proiectul „Creşterea calitatii procesului educaţional”
II. 1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

Vocabular principal Vocabular suplimentar
(dupa caz)

Obiect principal
55520000-1 Servicii de catering 
(Rev.2)

Obiect(e) suplimentar(e)

II.1.7) Contractul intra sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice da ■ nu □
II.1.8) împărţire in loturi da □ nu ■ 
Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru:
un singur lot □ unul sau mai multe loturi □ toate loturile □
II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da □ nu ■

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate opţiunile)

Denumire serviciu Pers. Pachet
Hrana
(zile)

Pret
Unitar

Valoare totala 
-Fara TVA-

Servicii de catering pentru 
participanţii ia programele de 

educaţie
188 80 16.5 248,160.00

II.2.2) Opţiuni (dupa caz) da □ nu ■

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata contractului: 20 luni ___________________

II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI______________________________
II.4.1. Ajustarea preţului contractului________________________________da □ nu ■

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 
III.l) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT__________________________________
III. 1.1) Depozite valorice si garanţii solicitate (dupa caz)

III.l.l.a) Garanţie de participare da ■ nu □
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Cuantumul garanţiei de participare este 2,481.60 lei. Garanţia de participare poate fi constituita si 
in lei sau alta valuta, cursul de referinţa calculat pentru plata acesteia fiind cel stabilit de Banca 
Naţionala a României (BNR) (www.bnr.ro).Data de referinţa calculata pentru constituirea garanţiei 
de participare in valuta va fi: cu 5 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Modul de constituire a garanţiei de participare:

1. Prin virament bancar in contul R009TREZ5085006XXX000701 deschis la Trezoreria Bals.
2. Printr-un instrument de garantare emis in condiţiile legii de către o societate bancara sau de 

către o societate de asigurari, conform modelului prezentat in Formularul 5 din Secţiunea 
Formulare.

Perioada de valabilitate a garanţiei: 120 de zile de la termenul limita pentru depunerea ofertelor. 
Garanţia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garanţiei 
de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a 
beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
In cazul depunerii de oferte in asociere, garanţia de participare trebuie constituita in numele 
asocierii si sa menţioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. 
Garanţia de participare emisa in alta limba decât va fi insotita de traducerea autorizata in limba 
romana.
Documentul de constituire a garanţiei de participare va fi depus la sediul autoritatii contractante, 
pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

IH .l.l.b ) Garanţie de buna execuţie da ■ nu
Cuantumul garanţiei de buna execuţie: 5% din valoarea contractului de achiziţie publica, exclusiv 
TVA.
Modul de constituire a garanţiei de buna execuţie, in conformitate cu prevederile art. 40 din HG nr. 
395/2016: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in condiţiile legii de o 
societate bancara sau de o societate de asigurari, sau daca părţile convin, garanţia de buna execuţie
se poate constitui si prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.____________
III.1.2) Principalele modalitati de finanţare si plata si/sau trimitere la dispoziţiile relevante 
Proiect „Creşterea calitatii procesului educaţional” - Contract finanţare nr.:

POCU/633/6/14/133000, finanţat din FSE prin PQCU 2014-2020/ buget de stat_________________
III. 1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul 
(dupa caz)
- asociere cf. art.53 din Legea nr. 98/2016_________________________________________________________
II 1.1.4) Executarea contractului este supusa altor condiţii speciale (dupa caz) da □ nu ■

III.1.5) Legislaţia aplicabila
Legislaţia relevanta pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publica este publicata 
pe site-ul www.anap.ro.
a) Legea privind achiziţiile nr 98/2016, cu modificările si completările ulterioare;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziţie 
publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, 
precum si pentru organizarea si funcţionarea Consiliului National de Soluţionare a Contestatiilor nr 
101/2016;
c) Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice
d) Informaţii suplimentare/actele normative cu relevanta in domeniul mediului, social, al relaţiilor 
de muncă si fiscalitatii se găsesc la adresele:
www.mmediu.ro/acte_normative.htm;www.anofm.ro;www.inspectmun.ro,www.itmolt.ro 
www.mmuncii.ro,www.mfinante.ro Pentru situatiile neacoperite de prezenta Documentaţie de 
Atribuire se aplica legislaţia in vigoare a României.
e) Procedura simplificata proprie________________ ___________________________________________________
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III.2. CONDIŢII DE PARTICIPARE
111.2.1. Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea in
registrul comerţului sau al profesiei______________________________________________________________
111.2.1.a) Situatia personala a ofertantului________________________________________________________
Informaţii si formalitati necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor mentionate

Ofertanţii, tertii susţinători si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevăzute la 
art.58-60 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţei: se 
vor completa declaraţii pe propria răspundere de către operatorii economici participanţi la 
procedura de atribuire cu informaţiile aferente situatiei lor.
Ofertanţii, tertii susţinători şi subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevăzute la 
art.164, art.165, art. 167 din Legea nr.98/2016. Persoane le cu funcţie de decizie din cadrul autoritatii 
contractante sunt:

Lutic Claudia Mariana 
Stroie Manuela Doina 
Motataianu Ingrid

Modalitatea de îndeplinire a cerinţei: se vor completa declaraţii pe propria răspundere de către 
operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/ 
subcontractant) cu informaţiile aferente situatiei lor.
Aceste documente pot fi:
1. cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de 
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de 
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul 
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
2. după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de 
derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind 
achiziţiile publice;
3. alte documente edificatoare, după caz._________________________________________________
111.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale________________________________________
Informaţii si formalitati necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor mentionate:_____________________
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare in condiţiile 
legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se 
afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum şi faptul ca are capacitatea 
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Aceste documente justificative pot fi:

certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertanţilor străini, documente 
echivalente emise in tara de rezidenta.

Alte informaţii minimale ce trebuie sa se regaseasca in documentul constatator sunt:
- date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de înregistrare);
- activitatile principale si secundare;
- reprezentanţii legali.
Documentele constatatoare trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondenta in 
activitatea ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului, pentru partea din contract pe care o 
realizeaza. Din documentul de înregistrare trebuie sa reiasa ca ofertanţii deţin cod CAEN aferent 
procedurii de atribuire.
informaţiile din documentele constatatoare trebuie sa fie reale/valide la data prezentării acestuia.

- Autorizaţie sanitar veterinara pentru siguranţa alimentelor emisa in coditiile legislaţiei in 
vigoare

Modalitatea de îndeplinire a cerinţei: se vor depune documente justificative de către operatorii 
economici participanţi la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant) cu
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informaţiile aferente situatiei lor.

Informaţiile din documentele constatatoare trebuie sa fie reale/valide la data prezentării acestuia.

III.2.2. Capacitatea economica si financiara

III.2.3. a Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Inform aţii privind asocierea, subcontractantii 
si tertii sustinatori

M odalitatea de îndeplinire a cerinţei:

Orice operator economic are dreptul de a 
participa la procedura de atribuire in calitate de 
ofertant sau candidat, individual sau in comun cu 
alti operatori economici, (inclusiv in forme de 
asociere temporara constituite in scopul 
participării la procedura de atribuire), 
subcontractant propus sau tert sustinator, in 
condiţiile prevăzute in Legea nr.98/2016. In 
cazul in care este depusa oferta de către operatori 
economici care participa in comun la procedura 
de atribuire, fiecare dintre aceştia sa 
demonstreze îndeplinirea unui nivel al criteriilor 
referitoare la experienţa similara proporţional cu 
cota de implicare in executarea viitorului 
contract.
1.Prezentarea Acordului de asociere-din care sa 
rezulte cine este liderul asociaţiei si partea din 
contract pe care o va indeplini fiecare asociat 
(fizic, valoric si procentual din valoarea 
contractului).
2. Declaraţie privind partea/partile din contract 
care sunt îndeplinite de subcontractanti si 
specializarea acestora.
3. Lista cu subcontractantii va fi insotita de 
acorduri de subcontractare.
Odata cu angajamentul de susţinere, ofertantul 
are obligaţia sa prezinte documente transmise 
acestuia de către tertul/tertii 
sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul 
efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori 
va/or asigura îndeplinirea propriului angajament 
de susţinere, documente care se vor constitui 
anexe la respectivul angajament. Tertul/tertii 
care asigura susţinerea in ceea ce priveşte 
îndeplinirea criteriilor privind capacitatea 
tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa se 
încadreze in motivele de excludere prevăzute la 
art. 164,165 si 167.
Ofertantul precizeaza in oferta partea/partile din 
contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si

Se vor completa documente justificative de 
către operatorii economici participanţi la 
procedura de atribuire (ofertant/ofertant 
asociat/subcontractant/tert sustinator) cu 
informaţiile aferente situatiei lor.
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datele de identificare ale subcontractantilor 
propuşi. Subcontractantul /subcontractantii 
propuşi nu trebuie sa se încadreze in motivele 
de excludere prevăzute la art. 164, 165 si 167. 
Orice operator economic are dreptul de a 
participa la procedura de atribuire in calitate de 
ofertant, individual ori in comun cu alti operatori 
economici, inclusiv in forme de asociere 
temporara constituite in scopul participării la 
procedura de atribuire, in condiţiile prevăzute de 
Legea nr.98/2016. In cazul in care oferta comuna 
este declarata castigatoare, inainte de semnarea 
contractului asocierea va fi legalizata in 
conformitate cu prevederile art. 54 alin (2) din 
Legea nr.98/2016.
III.2.3. b.) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informaţii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 
evaluarea respectării cerinţelor mentionate:

Modalitatea de îndeplinire:

1. Demonstrarea Certificării în managementul 
pentru siguranţa alimentului sistem HACCP 
SR 22000 sau echivalent prin Certificat 
HACCP 22000 sau echivalent.

2. Demonstrarea Certificării în managementul 
de mediu, conform standardului ISO 
14001: 2015 sau echivalent prin Certificat 
ISO 14001 sau echivalent.

Se vor prezenta:
Certificate sau alte documente similare 
(proceduri/manuale de calitate, activitate 
procedurata etc.) care sa ateste 
implementarea si menţinerea conform cu 
cerinţele din standardele/sistemele ISO 
HACCP SR 22000; 14001:2015 sau 
echivalent sau orice alte probe sau dovezi 
care confirma îndeplinirea cerinţei in 
conformitate cu cerinţele Legii nr. 98/2016. 
Certificatele trebuie sa fie in termen de 
valabilitate.
Certificatele se vor prezenta în oricare din 
formele: copie lizibila cu menţiunea 
“conform cu originalul”.
Imposibilitatea demonstrării implementării 
standardelor (sau echivalent) solicitate 
atrage excluderea ofertantului de la 
procedura pentru atribuirea contractului.

II1.2.4. Contracte rezervate (dupa caz) da □ nu ■

SECŢIUNEA IV: PROCEDURA
IV. 1) TIPUL PROCEDURII__________________________________________________

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfaşurare____________________________________
IV.1.1) a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire____________________________

________________________________________________________________ Qffline ■______ Online □
IV.1.1) b) Tipul procedurii______________________________________________________________
■ Procedura proprie Anexa 2 din Legea 98/2016, cu modificările si completările ulterioare_________

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE_____________________________________________
IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare)

Preţul cel mai scăzut ■
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IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica 

da □ nu ■

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE_______________________________________________
IV.3.1) Număr de referinţa atribuit dosarului de autoritatea contractanta:__________________
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract_____ da □ nu ■_________
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare__________________
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV 
□ □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □

Altele:__________________________________________________________________________________ -________
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa işi menţină oferta: 120 de zile de la 
termenul limita de primire a ofertelor.________________________________________________________________

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI______________________________________________________
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice___________________________________________________
Propunerea tehnica se va depune la sediul autoritatii contractante.
Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt îndeplinite in totalitate cerinţele 
aferente Caietului de sarcini. Cerinţele impuse prin prezenta documentaţie de atribuire sunt 
considerate minimale. In acest sens, orice oferta prezentata va fi luata in considerare, dar numai in 
masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea in principal a cerinţelor minime sau al unui 
nivel calitativ superior cerinţelor minimale solicitate in caietul de sarcini.
In cazul in care pe parcursul îndeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente ale 
propunerii tehnice depusa de ofertant sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute in caietul 
de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini,
In cazul unei asocieri, se va expune modul de implicare si de alocare a resurselor tuturor partenerilor 
asocierii.
Ofertantul va depune o declaraţie din care sa reiasa faptul ca, la elaborarea ofertei, a tinut cont de 
obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de munca, stabilite prin legislaţia 
adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, 
convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii si ca va respecta aceste cerinţe pe parcursul 
prestării serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire. Subcontractanţii propuşi 
trebuie să respecte aceleaşi obligaţii ca şi ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de 
muncă.
Informaţii detaliate privind reglementările in vigoare la nivel naţional si care se refera la condiţiile 
de munca, protectia muncii, sanatate si securitate in munca, pot fi obtinute de la Inspectoratul 
Teritorial de Munca Olt (website: www.itmolt.ro )

1V.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
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Oferta financiara se va prezenta la sediul autoritatii contractante.
Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conţinutului, pe toata durata 
de valabilitate stabilita.
Ofertantul va include in propunerea financiara si orice costuri legate de îndeplinirea contractului, 
astfel cum este solicitat prin documentaţia de atribuire.
Valoarea ofertata se va incadra in valoarea declarata in Fisa de date la pct. II.2.
Ofertantul va ataşa si formularul de contract semnat pe fiecare pagina de 
reprezentantul/reprezentantii autorizati corespunzător sa angajeze ofertantul in contract.
In cazul in care oferta conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit 
autoritatea contractanta in cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt in mod evident 
dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul desi a fost informat cu respectiva situatie, nu 
accepta renunţarea la clauzele respective, oferta este considerata neconforma.
Propunerea financiara se va exprima in lei.________________________________________________
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei______________________________________________________________
Operatorul economic are obligaţia de a transmite oferta, pana la data si ora-limita de depunere a 
ofertelor prevăzute in anunţul de participare._______________________________________________

SE C Ţ IU N E A  VI: IN FO R M A ŢII SU PLIM EN TA R E
V l.l)  CONTRACTUL ESTE PERIODIC da □ nu i

nu □VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare da«
VI.3) ALTE INFORMAŢII
Operatorii economici participanţi in comun, a căror oferta a fost desemnata castigatoare, sunt obligaţi 
ca la semnarea contractului sa prezinte in forma autentica documentul/documentele care a(u) stat la 
baza participării in comun la procedura de atribuire.
în cazul în care ofertelele de pe primul loc au acelaşi punctaj financiar se va solicita reofertarea 
preţului prin transmiterea de noi propuneri financiare. Oferta declarată câştigătoare va fi cea cu preţul
reofertat cel mai scăzut._________________________________________________________________
VI.4) CAI DE ATAC_______________________________________________________________________________
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac___________________________________________________
Denumire oficiala: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6 sector 3
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţara: Romanía
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: +40 213104641
Adresa Internet (URL): www.cnsc.ro Fax: +40 213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz)
Denumire oficiala:
Adresa:
Localitate: Cod poştal: Ţara:
E-mail: Telefon:
Adresa Internet (URL) Fax:
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 sau, dupa caz, rubrica VI.4.3)_______________
T erm enele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr.101/2016

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea cailor de atac
Denumire oficiala: LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BALS
Adresa: str. Nicolae Bălcescu, nr. 213, Oraş Balş, jud. Olt, România
Localitate: Oras Bals Cod poştal: Ţara: R om ania

Punct(e) de contact: STROIE MANUELA
DOINA
In atenţia:

Telefon: 0249 451 287

E-mail: 2sicmb@vahoo.com Fax:
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 -  2020 
Axa prioritară 6: „Educaţie si competente”
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investitii in domeniul educaţiei, al formarii si al formarii profesionale in vederea 
dobândirii de competente si a invatarii pe tot parcursul vieţii 
Titlul proiectului: „Creşterea calitatii procesului educaţional”
Contract nr.: POCU/633/6/14/133000
Lider de parteneriat: Liceul Tehnologic Nr. 1 Bals

Nr.r?/?./. .0A.‘.^r4^

-CAIET DE SARCINI -

privind achiziţionarea de 
Servicii de catering pentru participanţii la programele de

educaţie

Pentru proiectul “Creşterea calitatii procesului educational”, cod 133000
POCU/633/6/14



DETALIEREA SPECIFICAŢIILOR TEHNICE CERINŢE MINIME OBLIGATORII 

JL INFORMATIIGENERALE

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din Documentaţia de atribuire şi constituie 
ansamblul cerinţelor pe baza cărora ofertantul participant la procedură îşi va elabora oferta 
sa, în vederea atribuirii contractului de achiziţii publice având ca obiect prestarea serviciilor de 
catering pentru participanţii la programele de educaţie in cadrul proiectului: Creşterea calitatii 
procesului educaţional, cod 133000, POCU/633/6/14.

Organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie se efectuează potrivit legislaţiei in 
vigoare: Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune, de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, HG 395/2016, legea nr 
101/2016, Procedură proprie.

2. CONDIŢII SI CERINŢE GENERALE

2.1. Descrierea serviciului de catering
Prestatorul trebuie să asigure zilnic/saptamanal pregătirea, prepararea şi livrarea hranei 
pentru un număr de 188 pers, pentru un reprezentând Grupul Ţinta din cadrul proiectului sus 
menţionai, în cantităţile şi conţinutul caloric stabilit prin normele de hrană prevăzute de 
legislaţia în vigoare şi cu respectarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrana ce va fi stabilit prin 
contractul de servicii catering. Sumele ofertate vor include cheltuielile cu caserolele şi cu 
transportul.
Ofertantul va prezenta - Lista personalului ce urmeaza a fi folosit pentru îndeplinirea contractului. 
Acesta va face dovada ca deţine cel puţin o persoana calificata ca bucatar sau lucrator in alimentatie 
publica.

Porţiile vor fi pregătite şi preparate de către ofertant în cantităţile şi conţinutul caloric stabilit 
prin normele de hrană prevăzute de legislaţia în vigoare si a principiilor care stau la baza unei 
alimentaţii sănătoase.

Livrările vor avea loc astfel:
- 1 masa pe zi pentru un număr maxim de 188 persoane, 5 zile pe saptamana, in 

funcţie de perioada de derulare a activitatilor educaţionale 
SAU

1 pachet pe saptamana pentru un număr maxim de 188 persoane.

Ofertantul are obligaţia de a livra hrana in intervalul de timp dintre orele:
De luni pina vineri:

- zilnic între orele 11.30 -  12.30 prânzul (din ziua respectivă)
SAU
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- saptamanal intre orele 11.30-12.30

Locaţia la care se livreaza hrana zilnica este str. Nicolae Bălcescu, nr. 213, Oraş Balş, jud. Olt, 
România, LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BALS. Spaţiul de servire a mesei va fi asigurat de către 
autoritatea contractanta.

Nota: Beneficiarul isi rezerva dreptul de a modifica orarul de servire a hranei, cu obligaţia de a 
anunţa prestatorul cu 48 de ore inainte de data de livrare.
Acest program va putea fi modificat si adaptat, in mod corespunzător, in funcţie de necesitatile 
si la cerinţa motivata a beneficiarului. Programul va fi anuntat in scris la începutul activitatii si, 
ori de cate ori el va suferi modificări, pe parcursul derulării contractului.

Comanda pentru numărul de porţii ce vor trebui preparate şi servite beneficiarilor se va transmite 
prestatorului zilnic/saptamanal, până ¡a orele 09:00 - valabilă pentru masa de prânz din 
ziua/saptamana in curs; va conţine numărul de porţii pentru fiecare regim alimentar 
(normal/dieta medicala), in cazul in care acesta se impune, pe baza foii zilnice de prezenţă a 
persoanelor. In fiecare saptamana se vor prezenta 3 v a r ia n te  de meniuri pentru 
urmatoarea saptamana de livrare (5 zile).

La intocmirea “Planului de meniu” trebuie sa se tina cont de următorii factori:
Realizarea unui raport optim intre principiile alimentare de baza;
Afecţiunile, bolile si indicaţiile medicale;
Anotimpul in care se aplica meniurile;
Preferinţele beneficiarului pentru anumite feluri de mancare;
Planurile de meniu vor f i  întocmite astfel incat pe parcursul unei saptamani, sa nu se 
repete felurile de mancare;
Mancarea sa fie  consistenta si sa dea senzaţia de satietate;
Sa fie  variata, atat prin fe lu l produselor , cat si prin tehnologia aleasa;
Preferinţele culinare ale consumatorilor se vor solicita lunar, pe baza unui chestionar

In funcţie de modificările intervenite in frecventa persoanelor beneficiare ale serviciului 
de catering, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a suplimenta sau diminua 
numărul de porţii, fără modificarea preţului unitar şi fără vreo notificare 
prealabilă, ci numai prin precizările cu privire la numărul de beneficiari cuprinse în 
comanda lansată către prestator.

Livrările vor incepe odata cu încheierea contractului. Prin coroborarea duratei contractului de 
prestări servicii cu durata activitatilor educaţionale care se vor desfasura la nivelul proiectului, se 
estimeaza ca livrările se vor desfasura pe parcursul a max. 20 lu n i.

2.2.ParticuIaritati ale meniurilor solicitate de autoritatea contractantă, beneficiară a 
serviciului de catering :
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Exemplu:

Prânz :
Cuprinde 3 feluri de mancare si o salata de sezon (ciorba/supa, felul II si desert), astfel:

1. - ciorba de legume dreasă cu ou sau supa de pui cu tăiţei sau găluşte, ciorba de 
fasole=300 ml

- ciorba cu came de pui sau vita = 300 ml/60g
- ciorba de perisoare 300 ml
- ciorba radauteana 300 ml

2. -mancare scăzută , garnitura = 300 g
- friptura carne pui, vită sau porc, peste = lOOgr procesata si fara os

3. Salata de sezon = 100 g; muraturi =100 g
4. Paine = min. 150 g
5. Desert: croissant mic cu ciocolată 15g (ambalat individual), budincă Zi 
ceaşcă,biscuiţi nesarati (ambalat individual),

- Fructe = 100 - 125 g -  o bucată de persoană

Menţionam ca toate gramajele sunt produse finite.

Se face precizarea ca se solicita ca preparatele din carne de la masa de prânz (felul
II) sa fie portionate la gramajul mentionat in particularitatile prevăzute de legislaţia 
sanitara.

3^ CERINŢE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR DE CATERING

Ofertantul participant trebuie sa respecte particularitatile solicitate de beneficiarul
serviciului de catering prevăzute in caietul de sarcini si graficul de prestare al acestui serviciu:

La prepararea mancarurilor, se vor folosi gramajele indicate conform prevederilor 
retetarelor;

- Prestatorul trebuie sa asigure, in lipsa unor produse prevăzute in meniurile
saptamanale, alte produse prin substituire, numai in cazuri excepţionale si cu aprobarea
prealabila a beneficiarului, la echivalentul valoric si nutritional celor înlocuite;

Prestatorul trebuie sa aiba capacitatea sa prepare si sa livreze hrana -  numărul de porţii 
zilnice/saptamanale la ora solicitata.

3.1. Cerinţe specifice privind alimentele:

Hrana trebuie livrata in cantitati si continui caloric stabilit prin normele de hrana in conformitate cu 
legislaţia in vigoare

Se va tine cont de principalii furnizori de energie ai organismului, care sunt:
- proteine (carne, branza, lapte, oua si proteine vegetale);
- lipide (grăsimi); - glucide (dulciuri, fructe, cereale, legume).
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Mancarurile sa nu fie grase, sosurile sa nu contina multa faina sau alte adausuri de ingrosare, 
sa nu fie condimentate, sa fie moderat sarate.

Atentie ! : nu se vor folosi crème cu oua, frisca sau maioneza. La prepararea mancarurilor se 
vor folosi gramajele indicate conform prevederilor retetarelor.

Mancarurile nu vor conţine substante conservante si coloranţi artificiali si in elaborarea lor 
se va evita pe cat posibil folosirea oricăror factori alergogeni. Ofertantul trebuie să asigure 
prepararea hranei din produse agroalimentare de calitate, însoţite obligatoriu de certifícate de 
calitate şi sanitar veterinare. Ofertantul trebuie să asigure condiţiile igienico-sanitare 
prevăzute de actele normative în vigoare privind depozitarea şi păstrarea produselor 
agroalimentare, respectiv pentru distribuţia şi servirea hranei.

Se vor introduce masuri adecvate astfel incat eventualele epidemii sa poata fi controlate si evitate. 
Produsele intermediare si produsele finite, posibile de a fi mediu de dezvoltare a microorganismelor 
patogene sau de a forma toxine, trebuie mentinute la temperaturi care sa nu prezinte risc pentru 
sanatate.

3.2. Cerinţe privind transportul

Hrana va fi împachetata, manipulata, si transportata astfel incat sa fie protejata împotriva oricăror 
contaminari probabile ce va face alimentele improprii consumului uman, periclitării sanatatii sau 
contaminării in asa mod incat nu se vor putea consuma in acea stare. In particular, alimentele trebuie 
amplasate si/sau protejate astfel incat sa se minimalizeze riscul contaminării.
Mijloacele de transport si containerele de transport ( dulapuri calde/frigorifice), trebuie mentinute 
curate pentru a preveni contaminarea alimentelor.
Se va face dovada mijlocului de transport ce trebuie sa fie avizate sanitar-veterinar. Mijloacele 
de transport si / sau containerele utilizate pentru transport alimente trebuie sa permita menţinerea 
alimentelor la temperaturi corespunzătoare si sa permita ca aceste temperaturi sa fie monitorizate 
astfel incat, in momentul in care aceasta ajunge la destinatie sa aiba temperatura optima.
Potrivit cu siguranţa alimentelor, se vor permite perioade limitate, in afara temperaturii potrivite, 
atunci cand este necesar ca alimentele sa se adapteze modalitatilor de preparare, transport, 
depozitare, prezentare si servire.
Prestatorul trebuie sa detina termobaxuri autorizate pentru transport alimentar cu rezistenta termica.

Operatorul economic trebuie sa prezinte in propunerea tehnica dotările ce urmeaza a fi folosite 
pentru îndeplinirea contractului din care sa faca parte cel puţin urmatoarele:

Vehicule de transport hrana autorizate
Lada izoterma, funcţie de racire/incalzire, cu capacitate de minim 150 1 (minim 3 buc) pentru 
transportul alimentelor.
Caserole individuale

Alte dotări considerate a fi necesare in vederea livrării hranei in condiţii corespunzătoare.

3.3. Cerinţe privind igiena personalului:

Fiecare persoana care lucreaza in zona de manipulare a alimentelor trebuie sa menţină un grad 
ridicat de curăţenie personala si trebuie sa poarte îmbrăcăminte adecvata, curata.
Oricărui lucrator care suferă de o boala ( leziuni infectate, infecţii ale pielii, abcese sau diaree), sau 
este purtător al unei boli ce poate fi transmisa prin alimente , nu i se va permite sa manipuleze
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alimente ori sa intre intr-un spaţiu de manipulare a alimentelor , de orice capacitate, daca exista 
posibilitatea de contaminare directa sau indirecta ( Declaraţie pe propria răspundere).
Prestatorul care lucrează la prepararea hranei are obligaţia de a efectua controalele medicale 
(analizele medicale) ale angajaţilor conform legislaţiei in vigoare (Declaraţie pe propria 
răspundere)

4. ALTE CONDIŢII MINIME IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA

Ofertantul trebuie să-si asume întreaga responsabilitate pentru prestarea serviciilor de preparare 
şi distribuire a hranei. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 
contractului

Daca vreunul din produsele livrate nu corespunde specificaţilor tehnice din prezentul Caiet de 
Sarcini, achizitorul are dreptul sa il respingă, iar Prestatorul are obligaţia, fara a modifica preţul, 
de a inlocui produsele refuzate si de a face toate modificările necesare pentru ca pe viitor, 
produsele sa corespunda din punct de vedere calitativ.

în cazul în care vor constata abateri care pot conduce la consecinţe grave pentru starea de 
sănătate a beneficiarilor, personalul de specialitate al beneficiarului vor avea dreptul să 
sisteze distribuirea hranei, iar prestatorul va fi obligat să înlocuiască alimentele sau hrana 
în cauză cu alta altele corespunzătoare, fără a pretinde plăţi suplimentare pentru 
aceasta, în termen de maxim 2 (două) ore de la primirea notificării. Daca deficienţele 
constatate nu sunt remediate în termenul stabilit, se va declanşa procedura de reziliere a 
contractului cu toate consecinţele ce decurg din acestea. Cantitatile constate lipsa in urma 
verificărilor efectuate vor fi acoperite in cel mai scurt timp.

5. RECEPŢIA SERVICIILOR 

La efectuarea recepţiei:

Recepţia hranei se va realiza zilnic/saptamanal de către achizitor prin persoanele 
desemnate de către acesta.
Procesul verbal de recepţie va avea anexat centralizatorul cu numărul de porţii livrate zilnic, 
meniul din ziua respectiva..
Prestatorul trebuie sa permită exercitarea controlului efectuat de către 
reprezentanţii beneficiarului in ceea ce priveşte modul de depozitare a alimentelor, 
prepararea hranei, etc. Toate controalele vor fi efectuate in prezenta reprezentanţilor 
prestatorului.

6. CONDIŢII DE FACTURARE SI PLATA

Facturarea serviciilor prestate se va face o data pe luna in baza proceselor verbale de recepţie si 
anexele acestora. Facturile vor reflecta cantitatile recepţionate efectiv de autoitatea contractanta



UfNlUNEAEUROP EAN A
instrumente Structurate 

2014-2020

confirmate prin procesele verbale de recepţie. Plata facturilor se va face in în termen de 60 de zile 
de la data depunerii emiterii facturii de către furnizor.

In situatia in care Achizitorul dovedeşte ca nu a primit in bugetul propriu sumele necesare efectuării 
plaţilor aferente executării contractului, desi a pomovat toate formalitatile si acţiunile prevăzute de 
legislaţia in vigoare si de instrucţiunile de implementare a proiectului, ori au intervenit împrejurări 
care determina intarzierea plaţilor si care nu se datoreaza Achizitorului, iar Achizitorul dovedeşte cu 
documente legale lipsa sa de culpa, acesta din urma nu va fi obligat la plata de penalitati pentru 
neachitarea la termenul stabilit in contract, a obligaţiei de plata.

Întocmit,
Motataianu Ingrid
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