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Proiect co-finan ţat din Programui Opera ţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: lncluziunea socială şi combaterea s ărăciei
Oblectiv Specific: Reducerea num ărului de comunităţi marginalizate (non-rom ă) aflate
în risc de sărăcie şl excluziune socială , prin imptementarea de m ăsuri integrate
Titlut proiectutui: Şansa T - Măsuri integrate de educaţie, formare profesional ă , ocupare,
asisten ţă socială continu ă şi Iocuire, în cartierul N. Bălcescu - Tecuci
Contract de flnan ţare nr: POCUI20/41211 03078
lnvestim ţn dezvoltare durabllă şi promovăm egalitatea de şanse!
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Achizitie de ,,Servicii de catering cod
55520000-1 - Servicii de catering pentru activitatile
desfasurate in cadrul PROIECTULUI ,,SANSA T - MASURI INTEGRATE DE EDUCATIE,
FORMARE PROFESIONALA, OCUPARE, ASISTENTA SOCIALA CONTINUA SI LOCUIRE, IN
CARTIERUL NICOLAE BALCESCU - TECUCI
In atentia operatorilor economici interesati,
1. Autoritatea contractanta: SCOALA GIMNAZIALA ,,NICOLAE BALCESCU, cu sediul in
municipiul Tecuci, str.Ana Ipatescu, nr. 3 5
2. Sursa de finantare: Fondul Social Europen, Bugetul de Stat.
Informatii achizitie: in temeiul prevederilor art. 101, alin 2 din Hotararea nr. 395/20 1 6, Scoala
Gimnaziala ,,Nicolae Balcescu Tecuci in calitate de autoritate contractanta, lanseaza
procedura de achizitie publica in vederea achizitionarii Serviciilor de catering pentru
Cod CPV 55520000-1- Servicii de catering.
3. Valoarea estimata totala a contrctului de servicii este de 212.844 lei (fara TVA).
4. Durata contractului: 25 Iuni de la data semnarii contractului (care pot sa nu fie consecutive).
5. Modalitatea de atribuire: Cereri de oferta!Procedura proprie simplificata.
6. Documentatie de atribuire: Caiet de sarcini, model contract servicii, formulare
7. Modalitatea de intocmire a ofertelor: conform caietului de sarcini
8. Data si ora limita de depunere a ofertelor: 28.02.2018 orele 10.00.
9. Adresa la care se transmit ofertele: Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Balcescu Tecuci, str. Ana
Ipatescu, nr. 3 5, secretariat.
Documentatia de atribuire poate fi ridicata de Ia sediul Scolii Gimnaziale ,, Nicolae Balcescu
Tecuci si de pe Site-ul UATM Tecuci. Pentru clarificari sau solicitari de informatii
suplimentare, va rugam sa ne contactati la adresa de mai sus sau telefonic la numerele:
- 072905 1224 Coordonator proiect-Dumitriu Gina,
- 0768 1 57571 Expert implementare-Pohodnicaru Ramona
Persoana de contact: Dumitriu Gina - coordonator proiect.

Coordonator proiect,
Dumitriu Gina Georgeta
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Axa prioritară 4: lncluziunea social ă şi combaterea sărăciei
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunităţi marginalizate (non-rom ă) aflate
Tn risc de sărăcie şi excluziune social ă , prin implementarea de m ăsuri in ţegrate
TitluI proiectului: Şansa T - Măsuri Integrate de educaţie, formare profesional ă, ocupare,
asistenţă socială continuă şi locuire, Th cartierul N. B ălcescu - Tecuci
Contract de ftnanţ are nr: POCU/20/4fl/103078
lnvestim în dezvoltare durabilă şi promovăm egalitatea de şanse!

INVITATIE DE PARTICIPARE
Catre: Toti operatorii economici interesati
Prin prezenta, va aducem la cunostinta ca Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Balcescu situata in municipiul
Tecuci, str. Ana Ipatescu, nr. 35, doreste sa achizitioneze servicii de catering prin aplicarea procedurii
- cerere de oferta/procedura proprie simplificata, conf. Art. 10 1, alin. 2 din Hotararea 395/20 1 6.
Valoarea estimata pentru achizitia serviciilor este de 212.844 lei (fara TVA).
Criteriul de atribuire a procedurii: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere calitate/pret;
divesitatea meniurilor si respectarea legislatiei in vigoare, Ordinul 1 563/2008 pentru aprobarea Listei
alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor.
Criterii de calificare:
a) Certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa
rezulte ca domeniul de activitate este specific obiectului procedurii de atribuire; informatiile
din certificat trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Fata de cele prezentate, va rugam sa ne transmiteti oferta dv., financiara si tehnica, in limba
romana, pana la data de 28.02.2018, orele 10.00. la sediul Scolii Gimnaziale ,,Nicolae Balcescu,
Tecuci, str. Ana Ipatescu, nr. 3 5, camera 1 director/secretariat. Oferta va fi prezentata in plic
inchis, pe care se va mentiona numele procedurii de achizitie.
Caietul de sarcini, pe care operatorul are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei pot fi
ridicate de la sediul Scolii Gimnaziale ,,Nicolae Balcescu Tecuci, str. Ana Ipatescu, nr. 35.
Persoana de contact: Dumitriu Gina, coordonator proiect, tel. 072905 1224.
In eventualitatea in care oferta dv. corespunde, procedura de achizitie se va finaliza prin incheierea
unui contract.
Va rugam sa confirmati primirea prezentei invitatii de participare, la e-mail
scoa1a7tecuci(vahoo.com , pentru a putea completa dosarul achizitiei, conform reglementarilor in
vigoare.
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Proiect co-finan ţat din Programul Opera ţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: lncluziunea social ă şi combaterea s ărăciei
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunit ăţi marginalizate (non-rom ă)
afiate în risc de s ărăcie şi excluziune socială , prin implementarea de m ăsuri integrate
Titlul proiectului: Şansa T - Măsuri integrate de educaţie, formare profesional ă,
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CAIET DE SARCINI

privind achizitia de servicii de catering
Cod CPV 55524000-9 (SERVICII DE CA TERING PENTRU 40 ELEVI)
co-finantat din Fondul Social Europea
PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020,
implementat de UAT Municipiul Tecuci in parteneriat cu Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Balcescu.
,,SANSA T - Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua .i
locuire in cartierul Nicolae Balcescu - Tecuci
Obiectivul general al proiectului îl constituie implementarea de masuri integrate, multi-sectoriale i:
cartierul Nicolae Balcescu din Municipiul Tecuci, judetul Galati, pentru reducerea numarului de persoan
aflate in saracie si pentru incluziunea lor sociala, insertia pe piata muncii si imbunatatirea calitatii vietii.
Activităţile principaie ale Scolii Gimnaziale ,,Nicolae Balcescu Tecuci, partener in proiectul Sansa T
Sprijin pentru cresterea accesului participarii la educatie: educatia timpurie, invatamant primar si secundai
prin acordarea unor pachete integrate.
Subactivitate:
1. ,,Scoala dupa Scoala - Initierea, dezvoltarea si implementarea programului Scoala dup
Scoala (SDS)
In cadrul acestei activitati, prin Proiectul ,,Sansa T -,, se va asigura hrana zilnica constand in mas
de pranz, pentru un mumar de 20 elevi din clasele I - vIII ,,, pentru o perioada de 18 luni astfel:
20 copii * 18 luni*21zile/luna*25 lei/copil = 189.000 lei (inclusiv TVA)
2. ,, Cercul de Capacitate - Infiintarea, dezvoltarea si implementarea de cercuri de pregatir
pentru promovarea examenului de evaluare nationala.
Activitate care se va desfasura cu un numar de 10 elevi din clasa a vIII a, care vor beneficia d
masa de pranz:
10 copii 4 intalniri / luna * 25 luni *25 lei/copil = 25.000 lei (inclusiv TVA)
- 3. ,,Cercul Excelentei - Implementarea de cercuri de pregatire pentru copii din grupul tinta car
sunt supradotati.
Asigurarea hranei (masa de pranz) pentru un numar de 10 copii, care vor participa la cercurile d
excelenta.
10 copii * 18 luni * 4 zile/1una * 25 lei/copil = 18.000 Iei (inclusiv TVA)
Organizarea si desfasurarea procedurii de achizitie se efectueaza conform prevederilor cuprinse in:
- Legea 9812016 privind achizitiile publice, cu modJcarile sj completarile ulterioare,•
-Hotararea 39512016, art. 101, alin.2.

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul contractului de achizitie publica il constituie prestarea serviciilor de catering,
respectiv pregatirea, prepararea si livrarea branei pentru 40 copii, conform unui calendar bine stabilit i:
functie de planificarile cadrelor didactice care desfasoara activitati, cu incepere de la data semnari
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contractului de catre parti pana Ia finalizarea proiectului. Locul unde se va clesfasura prestarea serviciilor d
catering va fi la sediul Scolii Gimnaziale ,,Nicolae Balcescu Tecuci partener in implementare
proiectului, din str. Ana Ipatescu, irr. 35 Tecuci.
CONSIDERATII GENERALE:
DESCRIEREA SER VICIUL UI DE CA TERING:
Ofertantul se obliga la ,,Prestarea serviciului de catering pentru asigurarea hranei unui
numar de 40 elevi. Aceasta prestare se va efectua zilnic, in cazul activitatii ,,Scoala dupa Scoa1a, ia
pentru celelalte activitati in zilele planificate.
In cadrul acestui proiect, hrana consta intr-o masa calda pe zi pentru fiecare copil, timp de maxim 25 Iuni
care pot sa nu fie consecutive. Locul de servire a mesei va fi la sediul Scolii Gimnaziale ,,Nicola
Balcescu din Str. Ana Ipatescu, nr.35, municipiul Tecuci.
Portiile vor fi pregatite si preparate de catre ofertant in cantitatile si continutul caloric stabilit prin normel
de hrana prevazute de legislatia in vigoare, Ordin rir. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelo
nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentr
copii si adolescenti (ratia zilnica medie va fi de: 1 300 kca1/zi-copii 1-3 ani, 1 800 kcal/zi copii 4-6 ani, 240
kcal/zi copii 7- 1 0 ani) si cu respectarea nivelului minim al alocatiei de hrana stabilit prin HG 904/20 1
privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiil
si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte c
dizabilitati si persoanelor varstnice.
Conform anexei HG 904/2014, valoare alocatiei de hrana zilnica pentru copii cu varsta cuprins;
intre 7 si 18 ani este de 16.60 lei TVA inclus.
Ofertele care se vor situa sub pretul stabilit in HG 90412014 privind stabilirea nivelului minim
alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private d
asistenta sociala, vorji declarate neconforme.
Masa calda reprezinta:
- pranzul (masa de pranz - reprezinta un procent de 1 00% din totalul alimentelor incluse in
ziva respectiva si va fi compusa din trei feluri de mancare)
Pranzul vaji compus din 3 (trei9feluri de mancare:
felul 1 - supe, ciorbe, borsuri, supe creme, gustari calde etc;
felul 2 - gratar, fripturi, gulasuri etc. + garnituri si/sau salate, mancaruri etc.
felul 3 - deserturi: prajituri, tarte, fructe proaspete, compoturi, budinci, iaurturi, dulciuri de bucatarie etc.
apa plata.
In vederea realizarii meniului, se vor respecta prevederile Ordinului rir. 1 563/2008 pentru aprobarea List
alimentelor nerecornandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentati
sanatoase pentru copii si adolescenti. Se va tine corit de principalii furnizori de energie ai organismului
care sunt:
- proteine (carne, branza, lapte, oua si proteine vegetale);
- lipide (rasimi);
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- glucide (dulciuri, fructe, cereale, legume).
Intr-o ratie echilibrata, proteinele trebuie sa reprezinte, cca 1 5% - ele se recomanda a fi reprezentate ma
ales de proteine plastice de calitatea I, ce provin din: carne, branza, lapte, oua dar si din proteinele vegetale
Lipidele trebuie sa reprezinte, 25-30% din valoarea calorica globala din care 2/3 sa aibaorigine vegetala.
Glucidele sunt elementul esential energetic din ratie, acoperind 55-60% din valoarea globala. Nu s
recomanda glucide provenind din zahar rafinat, ci din fucte, cereale, legume.
Organismul are nevoie de elemente minerale, vitamine, cat si de cca.2500 ml apa!zi, majoritatea venind
data cu alimentele.
Ca sa se realizeze un aport echilibrat al factorilor nutritivi trebuie ca alimentele sa fie combinate intr-uj
anumit mod si in anumite proportii conform nevoilor organismului.
Mancarurile sa nu fie grase, sosurile sa nu contina multa faina sau alte adausuri de ingrosare, sa nu fi
condimentate, sa fie moderat sarate.
Atentie! : nu se vor folosi crme cu oua, frisca sau maioneza.
La prepararea mancarurilor se vor folosi gramajele indicate conform prevederilor retetarelor.
Ofertantul va propune in oferta tehnica variantele de meniu saptamanale pentru masa de pranz, care s
respecte toate cerintele prevazute in prezenta documentatie si in legislatia aplicata.
Coordonatorul de proiect, impreuna cu administratorul firmei de catering si un cadru sanitar stabiles
meniul saptamanal, tinand cont de factorii enumerati mai sus. Firma de catering nu are voie sa modific
numarul de portii si meniul stabilit, fara acordul beneficiarului.
Comanda pentru numarul de portii ce vor trebui preparate si servite se va face zilnic pana la ora 9 si va
valabila pentru masa de pranz, din ziva in curs. Comanda se va face de catre persoana desemnata d
Partener - Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Balcescu.
Predarea - preluarea hranei se va face la sediul scolii, sub supravegherea personalului desemnat care v
consenina aspectul cantitativ si calitativ al alimentelor intr-un registru.
Personalul administrativ al Scolii Gimnaziale ,,Nicolae Balcescu are obligatia si dreptul de a urmari si
verifica distribuirea alimentelor pe tot parcursul desfasurarii acestor activitati. In cazul in care se constat
abateri ce pot conduce la consecinte grave pentru sanatatea copiilor, personalul administrativ va ave
dreptul sa opreasca distribuirea hranei, iar prestatorul va fi obligat sa inlocuieasca alimentele sau hrana i:
cauza cu altele corespunzatoare, in decurs de o ora, fara a pretinde plati suplimentare pentru aceasta.
Daca pe parcursul derularii contractului vor aparea anumite imbolnaviri ale beneficiarilor, se vor solicit
meniuri adecvate bolilor respective.
Hrana calda este pentru un numar maxim de 40 de copii, cu un meniu prestabilit saptamanal, la ore exact
(pranzul intre orele 1 2 :00- 1 4 :00) de luni pana vineri respectandu-se numarul de calorii conform legislatie
in vigoare.
GRAFICUL DE PRESTARE A SERVICIILOR
Prestarea serviciilor se va efectua o data pe zi, dupa cum urmeza:
- zilnic, intre orele 12:00-14:00.
TRANSPORTUL HRANEI:

lie
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Transportul hranei se va face numai cu mijloace de transport autorizate sanitar-veterinar,autorizati
insotind in permanenta mijlocele de transport dotate corespunzator, folosite in scopul pentru care au fo
autorizate, insotite de personal calificat, echipat corespunzator si avizat medical. Hrana calda trebui
ambalata etans, caserole etc. - care au capacitatea de a mentine mancarea calda.
Prestatorul va asigura servirea cu transport si personal propriu inclusiv vesela de unica folosinta (tacamur
pahare pentru apa), servetele, astfel incat sa fie asigurata respectarea normelor de igiena si sanita
veterinare, servicii ce vor fi luate in calcul la stabilirea pretului final de pe listele de meniu anexate 1
caietul de sarcini.
CERINTE SPECIFICE PRIVIND IGIENA PERSONALA:
Fiecare persoana!salariat care lucreaza in zona de manipulare a alimentelor va mentine igiena personala
va purta echipament de protectie si de lucru adeevat si curat.
Personalul prestatorului care manipuleaza hrana calda si hrana rece la sediul beneficiarului, va ave
controlul medical periodic efectuat la zi si va fi dotat cu echipament de protectie adecvat. Numai ace
personal, avizat medical va distribui felurile de mancare, individual fiecarui copil.
CERINTE SPECIFICE PRIVIND ALIMENTELE:
• Toate alimentele care sunt depozitate, impachetate, manipulate, afisate si transportate, vor ji protejat
impotriva oricaror contaminari probabile ce va face alimentele improprii consumului uman, periclitari
sanatatii sau contaminarii in asa mod incat nu se vor putea consuma in acea stare. In particular, alimentel
trebuie amplasate si/sau protejate astfel incat sa se minimalizeze riscul contaminarii. Se vor introduc
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 microorganismelo
patogene sau de a forma toxine, trebuie mentinute la temperaturi care sa nuprezinte riscpentru sanatat
Potrivit cu siguranta alimentelor, se vor permite perioade Iimitate, in afara temperaturii potrivite, atunc
cand este necesar ca alimentele sa se adapteze modalitatilor de preparare, transport, depozitare, prezentar
si servire.
• Se recomanda ca hrana beneficiarilor sa fie servita la aproximativ 30 min. de la preparare.
In caz contrar, ea trebuie mentinuta la o temperatura mai mare de 60 grade Celsius pentru hrana calda si 1
max. 4 grade Celsius pentru brana rece.
• Este interzisa pastrarea a1imentelor de la o masa la alta.
CERINTE SPECIFICE PRIVIND DESEURILE ALIMENTARE:
• Deseurile alimentare trebuie colectate in recipiente inchise si etichetate; aceste recipiente trebuie sa fie d
o constructie adecvata, pastrate intacte, si usor de curatat si dezinfectat.
COND1TII MINIME IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA:
Activitatea de hranire va fi realizata pe baza Planului meniului saptamanal, intocmit de
catre ofertant pe baza normelor de brana aprobat de Partenerul - Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Balcescu.
La intocniirea Planului ineniului saptamanal trebuie sa se tina seama de urmatorii factori:
-realizarea unui raport optim intre principiile alimentare de baza (proteine, lipide, glucide, etc.)
- afectiunile, bolile si indicatiile medicale;
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-sortimentul alimentelor prevazute in norma de hrana;
- anotimpul in care se aplica meniurile,•
-preferintele benejiciarilor pentru anumite feluri de mancare;
- realizarea unorfeluri de mancare cu gust apetisant, miros placut, agreate de catre cei care le consuma,•
- sajie consistent si sa dea senzatie de satietate,•
- sajie variata atatprinfelulproduselor, cat siprin tehnologia culinara. In acest scop vorji
elaborate celputin 2 variante de Planul meniu saptamanal;
Ofertantul are obligatia prelevarii de probe, la sediul unitatii beneficiare, din fiecare fel
de mancare conform legislatiei in vigoare, care se vor pastra 48 de ore de la data prelevarii in
recipiente corespurizatoare, sigilate si etichetate corespunzator, in spatiu frigorific special
destinat si adecvat acestui scop, dotat cu termometru si grafic de temperatura actualizat de
persoana responsabila desemnata.
La sediul unitatii beneficiare recoltarea probelor se face de personalul destinat de acesta,
impreuna cu reprezentantul prezent al prestatorului. Recoltarea probelor se face doar in
recipiente sterilizate prin fierbere si etichetate (pe recipient sau pe capac).
Eticheta va avea mentionata urmatoarele date: data recoltarii, ora recoltarii, denumirea
felului de mancare recoltat, semnatura persoanei care a recoltat proba.
Se interzice darea in consum a alimentelor in situatia nerecoltarii probelor alimentare din
fiecare fel de mancare.
In cazul aparitiei unor imbolnaviri sau suspiciuni de imbolnaviri cu transmitere digestiva la copiii care ai
servit masa, vor putea reprezenta in caz de litigiu, o asa numita ,,contraproba.
In situatia nerespectarii de catre personalul propriu a masurilor referitoare la prevenirea si
combaterea bolilor transmisibile, cat si a normelor sanitar - veterinare, prestatorul va suporta
dupa caz sanctiuni administrative, contraventionale sau penale.
Ofertantul are obligatia sa permita membrilor desemnati ai comisiei de monitorizare a
serviciului de catering, constituita de beneficiar avand ca atributiuni respectarea prelevarilor
contractuale de catre partile contractante, cat si a prevedeilor legale, normele sanitar veterinare si de igien
legate de obiectul contractului, a carui identitate va fi adusa la cunostinta prestatorului in scris, sa efectuez
periodic si inopinat controale la sediul prestatorului unde se prepara hrana.
FACTURAREA SERVICIILOR PRESTATE:
• Facturarea serviciilor prestate se va face lunar in baza: documentelor de predare- primire
intocmite la livrarea zilnica si a eomenzii transmisa zilnie de catre Seoala Gimnaziala ,,Nieolae Balcescu
Tecuci.
• La solicitarea expresa a autoritatii contractante, ofertantul are obligatia de a prezenta
xerocopii dupa documentele legale de achizitionare a produselor livrate sub forma de alimente
nepreparate sau preparate ea hrana pentru beneficiarii autoritatii contraetante (facturi fiscale,
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2014-2020

UNIUNEA EUROPEAN Ă

Proiect co-finan ţat dln Programul Operaţionai Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: lncluziunea social ă şi combaterea s ă răciei
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunit ăţi marginalizate (non-rom ă)
aflate în risc de s ărăcie şi exciuziune socială , prin implementarea de m ăsuri integrate
Titlul proiectului: Şansa T Măsuri integrate de educa ţie, formare profesională,
ocupare, asisten ţă socială continuă şi Iocuire, în cartierul N. B ălcescu - Tecuci
Contract de finanţare nr: POCU/20/4/2/103078
lnvestim în dezvoltare durabil ă şi promovăm egalitatea de şansel
-

avize de insotire a marfii, certificate sanitar-veterinare, declaratii de conformitate, certificate de ca1itat
alte avize, etc.).
Pe perioada implement ării contractului, autoritatea contractant ă poate modifica cerinţele
erioada, locul de desfăşurare, etc.) în funcţie de evoluţia proiectului, dar cu anunţarea în
prealabil a operatorului economic cu cel pu ţin 20 zile lucrătoare înainte de modificarea perioadei si
locului de desfăşurarea a activitatilor.
CRITERIUL DE ATRIBUIRE ESTE ggOFERTA CEA MAI AVANTAJOASA DIN PUNCT Di
VEDERE CALITATEIPRET.
CONSIDERATII PRIVIND REALIZAREA PROPUNERII FINANCIARE:
-Tariful (pretul) unitar pentru prestarea de servicii la destinatia finala ramane ferm pe toata
perioada derularii contractului de servicii si nu poate depasi valoarea maximala de 25 lei/copil/zi (ci
tva inclus)
-Punctajul maxim acordat pentru oferta financiara este de 50 puncte, punctajul maxim se acord
pentru pretul cel mai scazut in conditiile respectarii consideratiilor privind propunerea tehnica
CONSIDERATII PRIVIND REALIZAREA PROPUNERII TEHNICE:

- meniurile vor fi diversificate si adaptate nevoilor nutritionale ale copiilor cu varste cuprinse intre 6 si 15
ani.
- meniul va fi compus din materii prime de calitate si nu din ingrediente procesate termic sau mecanic
Ofertantul va prezenta în propunerea tehnic ă minim 2 opţiuni de Planul menii
saptamanal; meniuri de catering care s ă cuprindă necesarul de mai sus.
Propunerea tehnica se puncteaza astfel
-Prezentarea unor meniuri complete (3 feluri) pentru masa de pranz - 20p.
-Meniurile trebuie sa contina fructe proaspete de sezon, legume proaspete gatite cat mai simplu
sanatos (inabusite, la abur, la cuptor, pe gratarul de aragaz) - 20 p.
-Meniurile trebuie sa fie variate, continand preparate care nu au la baza aceleasi componente, gusl
culoare si procedeu tehnologic (ex:ciorba de perisoare si chiftelute marinate - tocatura, supa de rosi
si preparate cu sos de rosii, etc) - 10 p.
Punctajul final al evaluarii este compus 50% pentru realizarea criteriilor ofertei tehnice respecti
50% pentru oferta economica, punctajul maxim fiind de 100 puncte.
MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:

Oferta va fi prezentata in plic inchis pe care se va mentiona numele procedurii de achizitie, insotit de Formularul
,,Scrisoare de inaintare completat si stampilat (in 2 exemplare). In plic vor fi depuse urmatoarele documente:
- Formularul 2 - Declaratie de evitare a conflictului de intere,
- Formularul 3 cu propunerea financiara,
- Formularul 4 cuprizand propunerea tehnica care sa includa minim 2 optiuni de Planul meniu saptamanal,
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lnstrumente Structurale
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2014-2020

Proiect co-finan ţat din Programul Opera ţionai Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: lncluziunea social ă şi combaterea să răciei
Obiectiv Specific: Reducerea num ăru lui de comunit ăţi marginalizate (non-rom ă)
aflate în risc de s ărăcie şi excluziune socială , prin implementarea de m ăsuri integrate
Titlul proiectului: Şansa T - Măsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă,
ocupare, asisten ţă socială continu ă şi locuire, în cartierul N. B ă lcescu - Tecuci
Contract de finan ţare nr: POC1.1/201412/103078
lnvestim în dezvoltare durabil ă şi promovăm egalitatea de şanse!

- Certificatul Constatator in termen emis de Registrul Comertului din care sa reiasa ca ofertantul are printr
obiectele de activitate si servicii de catering
DURATA CONTRACTULUI:
- Durata contractului: maxim 25 luni, cu incepere de la data semnarii contractului de servicii de catr
parti.
- PRETUL CONTRACTULUI:
- Pretul contractului de servicii ramane ferm pe toata perioada derularii acestuia.
- Tariful (pretul) unitar pentru prestarea de servicii la destinatia finala ramane ferm pe toata
perioada derularii contractului de servicii.
- Autoritatea contractanta are dreptul de a suplimenta sau diminua cantitatile de servicii
restatiile), respectiv portiile, in raport de numarul beneficiarilor prezenti in cadrul
autoritatii contractante, pe durata derularii contractului, fara modificarea tarifului (pretului)
unitar pentru prestarea de servicii la destinatia finala, in limita fondurilor bugetare alocate.
- • Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu achizitiona intreaga cantitate de
servicii (prestatii) contractata in urmatoarele situatii:
- Reducerea numarului de beneficiari din cadrul autoritatii contractante,
- Alocarea insuficienta a fondurilor bugetare cu aceasta destinatie,
- Incetarea activitatii autoritatii contractante.
BUGETUL ALOCAT: 212.844 lei (fara TVA) si 232.000 lei (inclusiv TVA).
PERSOANELE CU FUNCTIE DE DECIZIE DIN CADRUL AUTORITATII CONTRACTANTE SUNT:
-Prof. Tivda Marilena Maria
-Contabil Stanila Ancuta
-Coordonator proiect Dumitriu Gina Georgeta
-Expert implementare Pohodnicaru Ramona

Coordonator proiect,
Dumitriu GiI)aGeorgeta
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Itocmit,
StanA.icuta

Formular 1 - Scrisoare de înaintare
Prezentul formular a fost completat pentru participarea la achizi ţia lansată în cadrul proiectului
,,SANSA T- MASURI INTEGRATE DE EDUCATIE, FORMARE PROFESIONALA, OCUPARE,
ASISTENTA SOCIALA CONTINUA SI LOCUIRE, IN CARTIERUL NICOLAE BALCESCU - TECUCIde
catre Partener Proiect - SCOALA GIMNAZIALA ,,NICOLAE BALCESCUII TECUCL

Înregistrat Ia sediul Achizitorului

SCRISOARE DE ÎNAINTARE OFERTĂ
pentru achizijia de Servîcii de catering pentru a sigurarea hranei unui numar de 40 de copii in cadrul
Proiectului ,,Sansa T -,,
Către SCOALA GIMNAZIALA ,,NJCOLAE BALCESCU TECUCI
Adresa sediu social: Tecuci, str. Ana Ipatescu, nr. 35, jud. Galati.
Ca urmare a anuntului/invita ţiei dumneavoastr ă privindachlziţia de ,,Servicii de caterrng
pentru elevi, organizat în cadrul proiectului PocU 2014-2020 ,,SANSA T -, identificat prin
indicativul ..........................................
noi

vă transmitem alăturat următoarele:
(denumirea/numele ofertantului)

1. Oferta în original conţine:
a) documentele de calificare;
b) oferta tehnic ă;
c) oferta financiar ă.
Avem speranţa că oferta noastr ă este corespunz ătoare şi va satisface cerinţele.
Data ......................2018
Operator economic: s.c. ................................... S.R.L./S.A.
ReprezentantlReprezentan ţi legali• ...........................
(semnătură autorizată şi ştampilă
Se rnenţionează numele şi prenumele intreg şi clar)

Formular 2
Prezentul formular a fost completat pentru participarea la achizi ţia Iansată în cadrul proiectului
,,SANSA T- MASURI INTEGRATE DE EDUCATIE, FORMARE PROFESIONALA, OCUPARE,
ASISTENTA SOCIALA CONTINUA SI LOCUIRE, IN CARTIERUL NICOLAE BALCESCU - TECUCIde
catre Partener Proiect - SCOALA GIMNAZL4LA ,,NICOLAE BALCESCU TECUCI.

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DE EVITARE CONFLICTULUI
DE INTERESE
Subsemnatul(a) .................................................................................(denumirea, numele
operatorului economic), în calitate de ofertant / candidat / concurent la procedura de atribuire
a eontractului de aehizi ţie publica având ca obiect Servicii de catering pentru elevi) - codul
cPv 55520000-1, organizată de SCOALA GIMNAZIALA ,,NICOLAE BALCESCU
TECUCI, declar pe propria răspundere că:
s
pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, vom lua toate m ăsurile necesare pentru a
evita situaţiile de natură să determine apari ţia unui conf[ict de interese şi/sau
manifestarea concurenţei neloiale prind prezenta procedur ă;
nu am oferit si nici acordat, în mod direct sau indirect nici un fel de avantaje
persoanelor care au avut sau au fi putut avea legatura cu procesul de licitatie/achizitie
la care participam si nici nu vom oferi sau garanta asemenea foloase necuvenite sau
conditii pentru stabilirea preturilor actuale de achizitie sau în eventualitatea în care ni
s-ar atribui noua contractul, precum si nici în executarea ulterioara a contractului;
v
nu am fost implicat direct sau indirect, prin ter ţe persoane, în calitate de operator
economic, în elaborarea documenta ţiei de atribuire de c ătre Achizitor în vederea
distorsionării concurenţei;
V nu suntem implicaţi, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire, în procesul
de verificare a ofertelor de c ătre membrii comisiei de evaluare;
v nu avem membri în cadrul consiliului de administra ţie/organ de conducere sau de
supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi persoane care sunt so ţ/soţie, rudă sau
af[n până la gradul al patrulea inclusiv şi nu desfaşurăm relaţii comerciale, cu
persoanele ce deţin funcţii de decizie în Firma! Autoritatea contractant ă cu privire la
organizarea, derularea şi f[nalizarea procedurii de atribuire, respectiv, toate persoanele
care aprob ă/semnează documente emise în legatur ă cu sau pentru procedura de
atribuire, inclusiv persoanele care aprob ă bugetul aferent Achizitorului, necesar
f[nanţării contractelor de achizi ţie publică, sub sancţiunea excluderii din procedura de
atribuire;
V în scopul îndeplinirii contractului de achizi ţie publică, nu vom angaj a persoane f[zice
sau juridice care au fost implicate în procesul de verif[care/evaluare a
candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplic ării prezentei proceduri de atribuire, pe
parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub
sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imoral ă.
V nu deţinem pachetul majoritar de ac ţiuni în doua f[rme participante la prezenta
procedură de achiziţie publică şi nu participăm în calitate de Ofertant şi Contraofertant
la această achiziţie publică.
Ne obligăm să ne informăm personalul cu privire la obligaţiile care le revin în acest sens si
la obligaţia de a onora aceasta declara ţie de evitare a conf[ictului de interese precum si cu
privire la respectarea legilor din România.

cu
Listă
Consiliului
Administratie

membrii
cu
membrii Lista
de
organelor
de
conducere/supervizare

membrii
cu
Lista
acţionarilor/asocia ţilor

Se vor detalia conform
certificat constator
Data ......................2018
Operator economic: S.c . ................................... S.R.L./S.A.
Reprezentant/Reprezentan ţi legali• ...........................
(semnătură autorizat ă şi ştampilă)
Se menţionează numele şi prenumele intreg şi clar)

Formular 3
FORMULAR DE OFERTĂ
Către SCOALA GIMNAZIALA ,,NICOLAE BALCESCU TECUCI
Adresa sediu social: Tecuci, str. Ana Ipatescu, nr. 35, jud. Galati.
1. Examinând documenta ţia de atribuire la procedura de atribuire a contractului de achizi ţie
publica având ca obiect Servicii de cateringpentru elevi - codul CPV 55520000-1, organizată de
SCOALA GIMNAZIALA ,,NICOLAE BALCESCU TECUCI,
subsemnatul ........................................... , reprezentant al ofertantului ....................................
(denumirea/numele ofertantului), în calitate de ofertant ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să
p restăm/ ................................................... (denumirea serviciului), pentru suma de
.............(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), pl ătibilă după
recepţia serviciilor, la care se adaug ă taxa pe valoarea ad ăugată în valoare de
...................(suma în litere şi în cifre).
Descrierea
Nr.
Preţul
Produsului/
Total preţ
participanţi/
Cantitate
fără
TVA
Cantitate
Serviciului/.
camere/ mese/
totală
fără TVA
TVA
Lucrării
pauze cafea
5*0ta
0
2
3
4
53x4
1
Iegala%
•

Servicii de catering:
masa pranz
20 copii*18 luni
*21zile *25 leilcopil
Servicii de catering:
masa pranz
10 copii*4zile/luna
*251uni*251ej/copil
Servicii de catering:
masa pranz
10copii*4zile/luna
*181unj*251ej/copii

20 cop ii

1 pranz pe
zi!copil

7.560 portii

10 copii

1 pranz
copil4 zile
pe luna

1.000 portii

10 copii

1 pranz
copil /4 zile
pe luna

720 portii
TOTAL

2. Ne angaj ăm ca, în cazul în care oferta noastr ă este stabilită câştigătoare, s ă prestăm
serviciile în graficul de timp anexat.
3. Ne angaj ăm să menţinem aceasta ofert ă valabilă pentru o durat ă de ........zile, (durata în
litere şi cifre), respectiv pân ă la data de .......... .. ...... ..(ziva/luna!anul), şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptat ă oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achizi ţie publică această ofertă, împreună
cu comunicarea transmis ă de dumneavoastr ă, prin care oferta noastr ă este stabilit ă
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofert ă
separat, marcat în mod clar ,,alternativ ă /altă ofertă .
nu depunem ofert ă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achizi ţie publică aceasta ofert ă, împreună cu
comunicarea transmis ă de dumneavoastr ă, prin care oferta noastr ă este acceptat ă ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai sc ăzut preţ sau orice ofert ă
primită.
Data ......................2018
Reprezentant/Reprezentan ţi Iegali• ...........................
(semnătură autorizată şi ştampilă
Se menţionează numele şi prenumele intreg şi clar)

Formular 4

Formular de ofertă tehnică
FQrmular de ofertă tehnică - modelExaminând documentaţia de atribuire, subseninaţii, reprezentanţi ai ofertantului
...............................................................(denumirea!numele ofertantului) ne
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documenta ţia mai sus
menţionată, propunem urmatoarea oferta tebnica:

e vor prezenta/descrierea serviciilor ce vor iî prestate
Specifacatii tehnice Achizitor
Specifacatii tehnice Ofertant
Serviciile de catering vor fi prestate în urmatoarele Descriere serviciilor/meniurilor oferite de
)erioade:
Prestatnr

Activitati

Perioada

Servicii de catering,
cantitate

181uni
7.560portii
incepand cu
01.03.2018
fara vacante
scolare
4zile/Iuna
1.000 portii
Cercul de timp de 25
Capacitate
luni de la
semnarea ctr
4zile pe Iuna
720 portii
Cercul
timp de 18
excelentei
luni de la
semnarea ctr
Scoala
dupa
Scoala

Serviciile vor consta în prestarea de servicii de
catering în locaţia propusă de Achizitor - Scoala
Gimnaziala ,,Nicolae Balcescu Tecuci pentru
asiguraiea prânzului participan ţilor la prograrnul
Sansa T-,.

Necesar:
• •. servicii de asigurare catering pentru masa
prânz (mâncare cald ă minim compusă din:
felul 1, felul 2, 1 salată, 1 tip de desert, ap ă
plată).

Conditii minime şi obligatorii pentru
asi2urarea serviciilor de catering:
• Ambalarea mânc ării se va realiza în ambalaje de
unica folosintă
• Se vor prezenta tacâmuri de unic ă folosinţă şi
pahare de unica folosinta
• Se recomanda evitarea folosirii veselei de unica
folosinta din materiale plastice.

Planificarea şi graficul de îndeplinire a contractului Se va prezenta Disponibilitatea Ofertantului de a presta serviciile cuprinse în Documenta ţia
pentru ofertanţi pe întreaga durat ă a contractului de achizi ţie publică.

Data

.2018
Operator economic: s.c. ................................... S.R.L./S.A.
Reprezentant/Reprezentanţi legali ............................

(semnătură autorizată şi ştampilă Se menţionează numele şi prenumele intreg şi clar)

