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I INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTARE 

PR! VIND ATRIBUIREA CONTRCTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND CA OBIECT 

SERVICII DE CATERING IN CADRUL PROGRAMULUI PILOT DE ACORDARE A UNU! 

SUPORT ALIMENTAR 
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SECTIUNEA! 

AUTORITATEA CONTRACTANTA 

COMUNA ARMENIS 
Cod de identificare fiscala: 3227980; 
Adresa: Strada: Principala, nr. 368, Judet: Caras-Severin; Localitate: Armenis; Cod Postal: 327005; Tara: Romania; 

Adresa de e-mail: armeniscs@yahoo.com  

Nr de telefon: +40 255 529 604; 

is 	Fax: +40 255 529 888 
Adresa web: www.primariaarmenis.ro   

SECTIUNEA II 

OBIECTUL CONTRACTULUI 

11.1 Obiectul achizitiei 
11.1.1 Titlu: 
SERVICII DE CATERING IN CADRUL PROGRAMULUI PILOT DE ACORDARE A UNUI SUPORT ALIMENTAR 

11.1.2 Cod CPV Principal: 
55524000-9 Servicii de catering pentru scoli 

11.1.3 Tip de contract: 
Servicii - Anexa 2 

11.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 
SERVICII DE CATERING IN CADRUL PROGRAMULUI PILOT DE ACORDARE A UNUI SUPORT ALIMENTAR 

Conform caiet de sarcini 

Total supus achizitiei 	357.707,28 RON fârâ TVA 

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditlile prevazute la 

art. 221 din Legea nr. 98/2016. 
Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, aitfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 
221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu 

dispozitiile Iegii. 
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A. Once operator economic interesat de par-ticiparea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita 

clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de ofertare  cel mat tarziu cu 4 zile 

inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. 
B. Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de 

clarificare/ inform atiilor suplimentare este de 2 zile inainte de termenul limita de depunere a 

ofertelor. 

Cairificarile sau Informatiite suplimentare se transmit pe adresa de email: 
armeniscs@yahoo.com  

11.1.5) Valoarea totala estimata: 
Valoarea estimata fara TVA: 357.707,28 lei; 

Moneda: RON 

11.1.6) Impartire in loturi: 
NU 

11.2 Descriere 
11.2.2 Coduri CPV 
Cod CPV Principal: 

55524000-9 Servicii de catering pentru scoli 

11.2.3 Locul de executare 
Cod NUTS: R0422 Caras Severin 

Locul principal de executare: 
Scoala Gimnaziata Armenis 

- 	Gradinita cu Program Normal Armenis 

Scoala Primara Fenes 

- 	Gradinita cu Program Normal Fenes 

Scoala Primara Sat Batran 
Gradinita cu Program Normal Sat Batran 

11.2.4 Descrierea achizitiei publice 
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau a mentiune privind nevoile si cerirrtele) 
SERVICII DE CATERING IN CADRUL PROGRAMULUI PILOT DE ACORDARE A UNUI SUPORT ALIMENTAR 

Conform caiet de sarcini 

Cantitate totala: 	25.032 meniuri 
Total supus achizitiei 	357.707,28 lei fara WA. 

11.2.5 Criterii de atribuire 
Pretul cel mai scazut 

11.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic deachizitii 
Durata in luni: 8; Durata in zile: - 
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Contractul se reinnoieste: Nu 

11.2.8 lnformatii despre fondurile Uniunii Europene 
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu 

SECTIUNEA Ill 

INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

111.1) CONDITII DE PARTICIPARE: 
lll.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului 
Documentele justificative 

• certificate de atestate fiscala privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a 
contribuiiIor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentãrii; 

• cazieruljudiciar al operatorului economic si 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 

in cadrul acestuia, asa cum rezultà din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 

• dupã caz, documente prin care se demonstreazã faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile 

prevãzute la art.166 aIm (2), art. 167 aIm. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziiile publice; 

• alte documente edificatoare, dupã caz. 

Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la 

art. 59, 60 din Legea nr.98/2016. 
Modalitatea prin care poate fi demonstrata Indeplinirea cerintei: 
Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 60 din Lg 98/2016 se va prezenta de catre 

ofertantul participant. 

Ill.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Ofertantul trebuie sa dovedeascã o formà de Inregistrare In condiiile legii din tara de rezidenà, din care sã reiasã cã 

operatorul economic este legal constituit, cã flu se aflã in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum i 

faptul cã are capacitatea profesionalá de a realiza activitâile care fac obiectul contractului. 

Modalitatea prin care poate fi demonstratä indeplinirea cerintei: 
Documentele justificative care probeazã Indeplinirea cerintei, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in 

cazul ofertarflilor sträini, documente echivalente emise In tara de rezidentá, urmeazä sä fie prezentate, de catre 

ofertant.. 

111.1.2) Capacitatea economica si financiara 

111.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

Cerinta nr. 1 - Experienta similara in servicii 
Lista principalelor servicii prestate In cursul unei perioade care acoperä cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, 
datelor i a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent. Ultimii 3 
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ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei, cu rneritiunea ca modul de calcul al perioadei flu va fi 
afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in AP/IP publicat. Prin lista serviciilor prestate insotita de 

certificari/documente constatatoare sau echivalent ofertantul trebuie faca dovada Ca, in ultimii 3 ani calculati pana la 

data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a prestat si dus la bun sfarsit servicii similare (servicii de catering) 

celor care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, la nivelul a minimum un contract cu o valoare totala, fara 

TVA mal mare sau cel putin egalacu: 300.000 lei. 

Modalitatea prin care poate Ii demonstrata indeplinirea cerintelor: 
Se completeaza Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea cerintei privitoare la experienta similara 

Se prezi nta documentele justificative constand in: 

1. Contractul/co ntractele invocate 

2. Documente reprezentand certificàri/documente constatatoare pentru acele servicii pe care ofertantul considera ca 
autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. 

Respectivele certificãri vor trebul sa indice: 

a. obiectul serviclilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se 

verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, 

b. beneficiarii, indiferent dacã acetia sunt autoritati contractante sau clienti privati, 

c. valoarea-in lei fara tva, 

d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat 

contractul 

e. locul prestarii serviciilor i 

f. sa precizeze dacã au fost efectuate In conformitate cu normele profesionale din domeniu i dacã 

au fost duse la bun sfârit; 
Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat 

111.1.4) Depozite valorice si garantii solicitate: 

111.14.a) Garantie de buna executie: 
Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie a 

contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea ofertata, fara WA, constituita in conformitate cu 

prevederile art. 39 si ale art. 40 din HG nr. 395/2016. 
Garantia de bunã executie a contractului trebuie constituitã in termen de maxim 5 zile Iucrätoare de la data semnàrii 
contractului de cátre ambele pari. Garanlia de bunã executie emisã in altá Iimbä deck românà va fi prezentatã In 

original i va fi Insotitã de traducerea autorizatã In limba românã. 
In situatia executàrii garaniei de bunã executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in 

cauzã raportat la restul rmas de executat. 
In cazul suplimentärii valorii contractului pe parcursul executãrii acestuia, contractantul are obIigaia de a completa 

garania In corelatie cu noua valoare. 

111.1.5) Legislatia aplicabila: 
Legea privind achizitiile nr 98/2016 

www.anap.gov.ro   
Hotàrârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicä/acordului-cadru din Legea privind achizitiile fir. 

98/2016 - cu rnodificarile si completarile ulterioare; 
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- 	Alte prevederi legislative cu impact in domeniul contractului ce urmeaza a fii atribuit. 

SECTIUNEA IV 

INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

IV.1 Descriere 
IV.1.1 Tipul si modalitatea de desfasurare: 
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare: 
Offline 

IV.1.1.b) Tipul de atribuire 
Procedura proprie 

IV.2 lnformatii administrative 
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare 
Ro ma na 
Moneda in care se transmite oferta financiara: RON 

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 
4 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor) 

IV.4 Prezentarea ofertei 
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice 
Se va elabora propunerea tehnicã In baza cerinelor prezentate in caietul de sarcini si a documentatiei de atribuire. 

Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca in mod corespunzator cerintele autoritatii contractante. 

Prezentarea unor informatii ce nu au legatura cu contractul supus licitatiei conduc la constatarea neconformitatii 

ofertei. 

Ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnica 
trebuie sa demonstreze asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini. In 

cazul in care, pe parcursul Indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt 

inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. Se 
vor furniza once alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. 

Daca propunerea tehnica flu satisface cerintele caietului de sarcini si a documenratiei de atribuire oferta va fi 

considerata neconforma. 
Formularele care trebuie prezentate de catre ofertant, sunt prezentate in Documentatia de atribuire. 

Ofertele care nu detaliaza si asigura corelarea informatiilor solicitate in cadrul acestei cerinte cu restul prevederiilor 

caietului de sarcini si documentatiei de atribuire se considera neconforme. 

Propunerea tehnicá elaboratã de ofertant va respecta In totalitate cerintele prevzute In fia de date a achiziiei i In 

caietul de sarcini 5i va include cel puin urmãtoarele seciuni: 



JUDETUL CARA5- SEVERIN 
COMUNA ARMENI5 
Str. Principalâ nr.368 
Tel. 0040255529604;fax0040255529888 
E-mail:armeni~cs@yahoo.com  

- 	SECTIUNEA PROPUNERE TEHN1CA: 

a. 	Propunerea tehnica - se completeaza si se prezinta formuiarui pus la 

dispozitiei de autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de 

ofertare. Lipsa formularulul sau prezentarea acestuia intr-o alta forma si 

alt continut fata de cei PUS la dispozitie in cadrul documentatiei de 

ofertare duce la respingerea ofertei ca neconforma. 

- 	SECTIUNEA DECLARATII 
a. Declaraie Privind Respectarea Reglementãriior Nationale De Mediu 

b. Declaratie Privind Respectarea Regiementãrilor Din Domeniui Social si Al 

Reiaiilor De Muncã 

c. Deciaratie cuprinzând - informatiiie considerate confidentiaie 

d. Deciaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor beneficiarUlui 

prevazute in documentatia de atribuire 

e. Accord cu privire la prelucrarea dateior cu caracter personal 

Cerinteie prinvind modul de prezentare al propunerii tehnice sunt obiigatorii. Lipsa oricarei informatii soiicitate in 

cadrul acestei rubrici duce la respingerea ofertei ca neconforma. 

Ofertantul trebUie sã prezinte Documentul de Inregistrare sanitara veterinarã i pentru sigurana alimentelor pentru 
activitãtiie din Unitatile de vânzare cu amãnuntui, eliberat de Directia Sanitará Veterinarä i pentru Sigurana 

Alimenteior de Origine Animalã. 

informatii privind regulile obiigatorii referitoare la conditlile privind respectarea conditiiior de mediu, sociale si CU 
privire la relatiiie de munca pe toata dUrata de indepiinire a contractului de lucrari conform art.51 aiin.2 din Legea 

98/2016, se pot obtine de la Ministerul Muncii, Famiiiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (site: 

www.mmuncii.ro). I n f o r m at ii s e P 0 t o b t I n e d e p e s it e - u r ii e: h t t p / / w w w. I n S p e C t m U n. r 0 

/leg islatie/legisiatie.htmi. 

http://www.anpm.ro/web/gUest/iegislatie  
lnformatiiie, prezentate in cadrul ofertei, ce flU au legatura Cu contractul Ce face obiectul prezentei proceduri de 

achizitie pubiicà, nu vor fi evaluate. 

IV.4.2 Modul de prezentare all propunerii financiare 
Prevederi generale: 
Propunerea financiara va fi exprimata In Lei, CU Si fara TVA, luându-se in considerare Cursul euro la data publicärii 

anuntului publicitar postat pe site-ui propriu. 
Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fonduriie Care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului 

de achizitie publica. 
Toate preturile vor fi exprimate CU doua zecimale, inciusiv preturile unitare de materiale, manopera, utilaj, transport 

care concura la intocmirea ofertei finanCiare Si care vor sta la baza intocmirii situatiiIor de plata. 
Propunerea financiara va contine urmatoarele: 

1. 	Formularui de oferta si Anexa 



AVIZAT RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE 

Maria BELCOTA 

66 
' 	I,  

AVIZAT SECR TAR 

Vasile  !  SCU 

AVIZA' CO 	BILI1ATE 

Monica Maria MLCULSCU 

INTOCMIT 
SERVIC.tARE ACHIZITII PUBLICE 
Ra z 

C 
t: +40 
e: offic 

ENERAL UAT - LEGALITATE 
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Nota 1: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea 

contractului de achizitie publica. 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei 
Prezentarea ofertei se va face in urmatoarele conditii: 
Ofertele vor fii depuse pana la termenul limita prevazut in cadrul anuntului publicat pe site. 

Oferta se depune pana la termenul limita la: 

- 	Sediul PRIMAIR1EI COMUNEIARMENIS in plic inchis. 

Ofertele care nu contin documentele minime solicitate urmeaza a fii response ca neconforme. 

Documentele care urmeaza sa fie prezentate sunt: 
Documentele de calificare - Formulare 

Propunerea tehnica 

Propunerea financiara 

OP'S 
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Nt. 	34  6.i APROBAT 

   

PRIMAR 

Data /51   c,  Io, 	 loan Cristian VELA 

C 

CAIET DE SARCINI 

PRIVIND ATRIBUIREA CONTRCTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND CA OBIECT 

SERVICII DE CATERING IN CADRUL PROGRAMULUI PILOT DE ACORDARE A UNUI 

SUPORT ALIMENTAR 

Prezentul Caiet de Sarcini constituie ansamblul cerintelor pe bazo carora se elaboreaza Propunerea Tehnica 

privind procedura de atribuire pentru contractul de servicii avand ca object: SERVICII DE CATERING IN 

CADRUL PROGRAMULUI PILOT DE ACORDARE A UNUI SUPORT ALIMENTAR. 

Cerintele prezentulu Caiet de Sarcini sunt considerate minimale. 

Once oferta care contine elemente inferioare  prezentului caiet de sarcini, flu va ft luata in considerare. 
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SECTIUNEA! 

AUTORITATEA CONTRACTANTA 

COMUNA ARMENIS 
Cod de identificare fiscala: 3227980; 
Adresa: Strada: Principala, nr. 368, Judet: Caras-Severin; Localitate: Armenis; Cod Postal: 327005; Tara: Romania; 

Adresa de e-mail: armeniscs@yahoo.com  

Nr de telefon: +40 255 529 604; 

Fax: +40 255 529 888 
Adresa web: www.primariaarmenis.ro   

SECTIUNEA II 

INFORMATII GENERALE 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentaia de atribuire si constituie ansamblul cerinelor pe baza carora 
fiecare ofertant elaboreazã oferta cu cele doua componente ale sale: propunerea tehnica si propunerea financiara. 

Procedura de atribuire aplicata este Procedura proprie cu aplicarea criteriului de atribuire Pretul cel mai scãzut" ,in 

condiiile Legii 98/2016 privind achizitiile publice si ale Hotárârii nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica /acordului cadru din 

Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 
Organizarea i desfáurarea procedurii de achiziie se efectueazã Conform prevederilor cuprinse in: 

- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificärile i completãrile ulterioare; 

- Hotãrârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

La atribuirea contractului de achiziie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu 

modificãrile i completãrile ulterioare 
Obiectul contractului il reprezinta prestarea serviciilor de catering - pregãtirea, prepararea 5i livrarea zilnica a hranei 

pentru elevii: 
Scoala Gimnaziala Armenis 
Gradinita cu Program Normal Armenis 
Scoala Primara Fenes 
Gradinita cu Program Normal Fenes 
Scoala Primara Sat Batran 
Gradinita cu Program Normal Sat Batran 
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SECTIUNEA Ill 

OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul contractului de achizitie publicã II constituie achiziionare de servicii de catering ce constau in pregàtirea, 

prepararea 5i Iivrarea zilnicä a hranei pentru precoIari in urmatoarele locatii: 

Scoala Gimnaziala Armenis 
Gradinita cu Program Normal Armenis 
Scoola Primara Fenes 
Gradinita cu Program Normal Fenes 
Scoala Primara Sat Batran 
Gradinita cu Program Normal Sat Batran 

USECTIUNEA IV 

VALOAREA CONTRACTULUI 

Valoarea estimatä a achizitiei pentru prestarea serviciilor (axbxc): 357.70 7,28 RON fdrd WA. 

Valoarea estimatã unitara (a): 	 14.89 lei farã WA. 

Numar total portii (b): 	 25.032 

USECTIUNEA V 

DURATA CONTRACTULUI 

Durata contractului este de la data emiterii ordinului de incepere a serviciilor pâna la data de 16 iunie 2023. 

SECTIUNEA VI 

DESCRIEREA SERVICIILOR 

Ofertantul se obligä la prestarea serviciului de catering, in cantitatile i coninutuI caloric stabilit prin 

normele de hranã prevazute de legislatia in vigoare. Toate produsele vor respecta prevederile legale 

privind sigurana alimentelor. In vederea realizärii meniului, se vor respecta prevederile OMS 1563/2008 

privind necesarul zilnic de alimente recomandat §colarilor i precolariIor. Meniul va fi Intocmit cu 
observarea nevoilor pentru cantitàti satisfâcâtoare i echilibrate din principalil furnizori de energie ai 

organismului, care sunt lipidele (grasimi), glucidele (dulciuri, fructe, cereale, legume) i proteinele (came, 

brânzä, lapte, oua i proteine vegetale). Ca sä se realizeze un aport echilibrat al factorilor nutritivi, trebuie 
ca alimentele sã fie cornbinate Intr-un anumit mod i in anumite proporii, conform nevoilor organismului. 
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Prestarea serviciilor de catering se va efectua o data pe zi dupà cum urmeazá: 

Denumire servicii COD CPV Programul de Iivrare Cantiatate contract 

SERVICII DE CATERING 

PENTRU SCOLI 

55524000-9 

Zilnic de luni panã vineri, intre orele 12,00 

-14,00 

25.032 mese 

Locatii: 

Scoala Gimnaziola Armenis 
Gradinita cu Program Normal Armenis 
Scoala Primara Fenes 
Gradinita cu Program Normal Fenes 
Scoala Primara Sat Batran 
Gradinita cu Program Normal Sat Batran 

MASA PRINCIPALA 

A. SAPTAMANA PARA 

LUNI Pranz Sandvici cu unt,sunca,cascaval,Iegume (rosii,castravete,salata) -160 gr 

Paine feliata sau baton /chifla din faina integrala -80 gr 

Produse din came si/sau branzeturi —40 gr 

Legume -40 gr 

1 Fruct 

MARTI Pranz Piure de cartofi cu pulpa de pui dezosata 180gr/85gr 

Paine 5Ogr 

MIERCURI Pranz Sandvici cu piept de pui la gratar si legume (gogosar,varza,morcov) -160 gr 

Paine feliata sau baton /chifla din faina integrala 	-80 gr 

Produse din came si/sau branzeturi —40 gr 

Legume -40 gr 

1 laurt 

JOl Pranz Mazare cu piept de pui 180gr/85gr 

Paine 50 gr 

VINERI Pranz Sandvici cu unt,sunca,cascaval legume (rosii,castraveti,salata)-160 gr 

Paine feliata sau baton /chifla din faina integrala -80 gr 

Produse din came si/sau branzeturi - 40 gr 

Legume -40 gr 

1 Fruct 
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B. SAPTAMANA IMPARA 

LUNI Pranz Sandvici cu piept de pui la gratar si legume (gogosar,varza,morcov) -160 gr 

Paine feliata sau baton /chifla din faina integrala -80 gr 

Produse din came si/sau branzeturi —40 gr 

Legume -40 gr 

1 laurt 

MARTI Pranz Macaroane Cu branza 180gr/85gr 

1 Fruct 

MIERCURI Pranz Sandvici cu unt,sunca,cascaval,legume (rosii,castravete,salata) -160 gr 

Paine feliata sau baton /chifla din faina integrala -80 gr 

Produse din came si/sau branzeturi - 40 gr 

Legume -40 gr 

1 Fruct 

JOl Pranz Pilaf cu legume si ficatei de pui 	180gr/85gr 

Paine 50 gr 

VINERI Pranz Sandvici cu piept de pui la gratar si legume (gogosar,varza,morcov) -160 gr 

Paine feliata sau baton /chifla din faina integrala -80 gr 

Produse din came si/sau branzeturi - 40 gr 

Legume -40 gr 

1 laurt 

Mentionäm ca toate gramajele sunt pentru produse finite. 

Toate produsele vor respecta prevederile legale In vigoare privind sigurana alimentelor. In ved.erea 

realizârii meniului, se vor respecta prevederile OMS 1563/2008 privind necesarul zilnic de alimente 

recomandat. 

Pentru intocmirea unui meniu complet 5i corect, pentru copli, se vor respecta urmatoarele recomandari: 

- evitarea asocierii alimentelor din aceeai grupã de mâncare servite. Spre exemplu, la masa de prânz nu 

se vor servi felul 1 §i felul 2 preparate preponderent din glucide (cereale) Ca, de exemplu, supa de gãlute 

i fripturã Cu garniturä din paste fãinoase, ci din legume, fãinoasele vor fi Inlocuite cu legume variate; 

- se vor permite mâncãrurile gen tocãturi prãjite, numai dacã sunt prelucrate termic in prealabil, prin 

fierbere sau sub forma de salamuri prãjite ori pregàtite la cuptor; 

- nu se vor folosi creme Cu OU, fricä sau maionezä; 

- fructele se vor consuma ca gustare i nu ca desert; 

- mâncärurile sã nu fie grase, sosurile sä flu conina multã fäina sau alte adausuri de Ingroare, sã flu fie 

condimentate, sä fie moderat sàrate; 

- pâinea Se va prezenta sub formã de chifle, sau felii i va fi ambalatã in folie de protecie; 

- fructele trebuie sA fie spalate in prealabil §i prezentate Intr-o lãdiã sau o caserolã mai mare; 

- proteinele trebuie sä reprezifite cca 15% i sä fie reprezentate mai ales de proteine plastice de 

calitatea I ce provin din came, brânzá, lapte, ouâ, dar 5i din proteinele vegetale; 

- lipidele trebuie sa reprezinte 25-30% din valoarea caloricà globalä din care 2/3 sã aibä origifle 

vegetalä; 

- glucidele sunt elementul esenial energetic din ratie, acoperind 55-60% din valoarea globala. Nu se 
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recomandà 	glucidele 	provenind 	din 	zahàr 	rafinat, 	ci 	din 	fructe 	5i 	legume; 

Organismul are nevoie de elemente minerale, vitamine, cat §i de cca. 2500 ml. apä pe zi, majoritatea 

venind 	 odatä 	 cu 	 alimentele; 

Ca sä se realizeze un aport echilibrat al factorilor nutritivi trebuie ca alimentele sà fie combinate Intr- 

un 	anumit 	mod 	i 	In 	anumite 	proporii, 	Conform 	nevoilor 	organismului; 

Medicul scolii, impreunS Cu conducerea unitätii I CU administratorul firmei de catering, stabilesc meniul 

saptãmânal, tinAnd cont de factorii de mai sus. Meniurile se pot modifica In funcie de recomandarea 

medicului colar i reglementãrile legislative in vigoare. OMS 1563/ 2008, OMS 976/1998 modificat etc.; 

Firma de catering flu are voie sá modifice meniul stabilit fãrã acordul beneficiarului i trebuie sã tinã 

cont de faptul cã precolarii trebuie sà beneficieze de hranã mai säracã In gràsimi (uleiuri vegetale), 

produse 	afumate 	 i 	condimente 	(sare. 	piper. 	etc). 

Hrana preparatã flu va contine substante conservante 5i colorani artificiali i in elaborarea ei se va 

evita 	pe 	cat 	posibil 	folosirea 	oricãror 	factori 	alergogeni. 

Pentru beneficiarii care sunt plecati in excursii prestatorul va asigura hrana rece conform Notei de 

comandã 	transmisã 	cu 	cel 	puin 	trei 	zile 	inainte. 

Daca pe parcursul derulàrii contractului vor apãrea anumite imbolnviri ale copillor, se vor solicita 

meniuri 	de 	regim, 	adecvate 	bolilor 	respective 	fara 	modificare 	pretului 	ofertat. 

Se face precizarea Ca se solicita In mod special ca toate alimentele care presupun porionare, inclusiv 

pâinea, 	sã 	fie 	porionate 	la 	gramajul 	prevazut 	de 	legislaia 	sanitará. 

In ultima saptamana a lunii in curs, prestatorul va prezenta autoritãii contractante, In forma scrisà, 

pânã cel târziu In ziva de miercuri o propunere de meniu pentru sãptãmânile lunii urmatoare (cate 1(un) 

meniu pentru fiecare saptamana). 

Dupa analizarea propunerii de meniu, autoritatea contractantã va transmite prestatorului confirmarea 

meniului aa cum a fost primit sau observaii/modificãri asupra acestui meniu in cazul In care acestea 

existã, pânà cel târziu in ziva de vineri pentru sãptãmânile din luna urmatoare. Prestatorul flu poate sã 

modifice meniul prestabilit, fãrà acordul autoritàii contractante. 

Comanda pentru numarul de porii ce vor trebui preparate i servite se va transmite prestatorului zitnic, pând cel 
târziu la orele 09:00, pentru masa ce se va servi in aceeasi zi, pe baza foii zilnice de prezentã a precolarilor. 

In func%ie de modificãrile intervenite In frecven%a copiilor i elevilor beneficiari ai serviciului de catering, 
autoritatea contractant Ii rezervá dreptul de a suplimenta sau diminua numärul de por*ii  comandate, fárà 

modificarea pre%ului unitar i färã vreo notificare prealabilã, ci numai prin precizärile cu privire la numãrul 

de beneficiari cuprinse In comanda lansatä catre prestator. 

Poriile vor fi pregàtite i preparate de prestatorul serviciilor de catering in cantitäile i coninutul caloric stabilit prin 
normele de hranã prevãzute de Ordinul 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienã privind unitàile pentru 
ocrotirea, educarea i instruirea copiilor si tinerilor, Legea 123/2008 pentru o alimentatie sänãtoasã In unitãile de 
invätamânt preunivetsitar 4i Ordinul 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate precolarilor i 
colarilor i a principiilor care stau la baza unei alimentaii sãnãtoase pentru copii i adolesceni (proportional cu timpul 

petrecut de copil in colectivitate), conform Anexel nr.2.pct.3.2.si Anexei nr,4 artAdin ultimul act emis de Miriisterul 
Sànãtâii. 

Livrarea preparatelor se va face zilnic, pând cel târziu la orele 12:00 respectându-se numärul de calorii 

conform legislaiei In vigoare. Dacä pe parcursul derularii contractului vor apãrea anumite imbolnãviri ale 
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beneficiarilor, se vor solicita meniuri adecvate bolilor respective. Livrarea poriiIor de regim se va efectua 

individual. 

Programul de servire al mesei: 
Programul de servire al mesei este zilnic de luni pând vineri in intervalul orar 12:00 - 14:00. 
Autoritatea contractantã solicitã ca mâncarea gátitã sã se pastreze calda In recipiente profesionale. Autoritatea 
contractunta flu admite olerte alternative. 
Acest program va putea fi modificat i adaptat In mod corespunzàtor In funcie de necesitãtile i I a cerina 

motivatã a berieficiarului. 
Programul va fi anunat in scris la Inceputul activitatii i, ori de câte ori el va suferi modificãri, pe parcursul 

derulãrii contractului. Vesela de servit va fi asiguratà de cãtre autoritatea contractanta(beneficiar). 

Autoritatea contractantá solicitä ca mâncarea gátità sà se pàstreze caldã In recipiente profesionale pânã 

la servire. 

SECTIUNEA VII 

CERINTE MINIME OBLIGATORII CE TREBUIE INDEPLINITE DE CATRE OFERTANTI 

A. CERINTE GENERALE 
Ofertantul participant la procedurã trebuie sã respecte particularitatile unitäii de invããmânt beneficiare, 

ale serviciului de catering preväzute in caletul de sarcini 5i graficul de prestare al acestui serviciu. 

• Ofertantul trebuie sã prezinte 4 variante de meniuri sãptãmânale de sezon pentru elevi pe perioada 

desfãurárii contractului. 
• Ofertantul trebuie sà prezinte Documentul de Inregistrare sanitara veterinarà i pentru sigurana 
alimentelor pentru activitãile din unitãile de vânzare cu amánuntul, eliberat de Direcia Sanitarã Veterinar i pentru 

Sigurana Alimentelor de Origine Animalã. 
• La data semnãnii contractului prestatorul câtigãtor va prezenta obligatoriu reetarele, care urmeazà a fi 
folosite in desfáurarea serviciilor ce fac obiectul prezentei documentatii de atribuire. ReetareIe vor constitui anexã la 

contractul ce se va semna Intre autoritatea contractantã i ofertantul declarat câtigàtor. 

• La prepararea mâncärurilor se vor folosi gramajele indicate in reetarele prezentate. 

• Prestatorul trebuie sá respecte piramida alimentarã pentru nutriia copiilor i adoIescenilor in functie de 

necesarul caloric, grupe de alimente i grupe de vârstà, pentru asigurarea creterii i a unei star de sãnàtate 5i 

imunitate corespunzatoare. 
• Meniurile vor conine felurile de mâncare propuse cu enumerarea ingredientelor 5i menionarea gramajelor 

per categorii pnincipale de alimente (came, legume, cereale) care urmeazä a fi folosite la prepararea acestora. 

• Prestatorul trebuie sa asigure, In lipsa unor produse prevazute in meniurile sãptämânale, alte produse prin 

substituire, numai In cazuri exceptioriale i cu aprobarea prealabila a reprezentantului autonitãii conitractante la 

echivalentul valoric i nutritional al celor inlocuite. 

• Prestatorul trebuie sa asigure conditiile igienico-sanitare prevazute de actele normative in vigoare pentru 

depozitarea 5i pastrarea produselor agro-alimentare pentru prepararea §i transportul hranei. 

• Prestatorul trebuie sa intocmeasc6 la sfâritul fiecârei luni pentru luna urmätoare patru variante de plan 
meniu insoite de calculul caloriilor, coninutul de lipide, proteine, glucide i gramajul zilnic al categoriilor principale 

de alimente (came, lactate, cereale, legume, leguminoase uscate, cartofi, pete, zahãr), care vor fi trimise centrelor 
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beneficiare spre aprobare. La cererea beneficiarului, se vor prezenta listele de alimente pe baza cárora se servesc 

meniurile zilnice. Pe baza acestora se vor efectua cele 3 anchete alimentare anuale (februarie, mai, octombrie). 

La realizarea "Planului meniu" prestatorul trebuie sä ia in considerare urmãtoarele: 
- realizarea unui raport optim Intre principiile alimentare de bazã (proteine, lipide, glucide, etc.) 

afeciunile, bolile, i indicaiile medicale; 
anotimpul In care se aplicä meniurile; 

- 	planurile de meiu vor fi Intocmite astfel ca pe parcursul unei sãptãmâni sã flu se repete felurile de mâncare; 

- realizarea unor preparate cu gust bun, miros placut, agreate de catre cei care le consumã; 

- 	preparatele sà fie consistente 5i sa dea senzaie de saietate; 
- preparatele sã fie variate att prin felul produselor, cat i prin tehnologia culinarã folositã. 

- 	eventualele observatii despre preparate preferate sau mai puin preferate vor fi aduse la cunotinta 
prestatorului de càtre autoritatea contractanta pe mãsura ce aceasta le va primi de la precolari respectiv de la parinii 

acestora. 

• Recepia hranei se va realiza zilnic de cãtre autoritatea contractantá prin persoanele desemnate de directorul 

unitãii de Inváãmànt. 
• Prestatorul va prezenta la livrare procesul verbal de receptie al hranei Insoit de declaratia de conformitate i 

calculul caloriilor i gramajul pe portie. Nu se va distribui hrana fãrã avizul personalului de specialitate *i/sau 

directorului unitàii de Invãämãnt. In cazul constatãrii unor deficiene In prestarea serviciilor, acestea se vor comunica 

imediat, in scris, prestatorului. 
Dacã vreunul din produsele Iivrate flu corespunde condiiilor prevãzute in Iegislaia sanitarã, achizitorul are dreptul sà-

I respingá, jar prestatorul are obligaia, fàrá a modifica preul, de a Inlocui produsele refuzate i de a face modificãrile 

necesare pentru ca pe viitor produsele sà corespundä calitativ. 

• In cazul In care se vor constata abateri care pot conduce la consecinte grave la starea de sänätate a 
beneficiarilor, personalul de specialitate5i/sau directorul unitáii de invãämãnt vor avea dreptul sã sisteze distribuirea 

hranei, jar prestatorul va fi obligat sã Inlocuiascã alimentele sau hrana neconforme cu alta/altele cores punzãtoare, fãrä 
a pretinde plati suplimentare pentru aceasta, In termen de maxim 2 (doua) ore de la primirea notificàrii. In situatiile in 

care acest termen va fi deposit, Prestatorul are obligatia de a plati penalitati in cuantum de 10% din pretul total al 
meniurilor livrate in ziva respective, precum si daune calculate la nivelul prejudiciulul cauzat. 

• Cantitãile constatate Iipsä, daca vor exista, vor fi acoperite in termen de maxim 1(una) ora de la dat primirii 

notificarii. 
• Prestatorul are obligaia prelevarii de probe la sediul sau din fiecare fel de mâncare conform IegisIaiei in 

vigoare, care se vor pãstra 48 de ore de la data prelevãrii in recipiente corespunzãtoare, sigilate i etichetate 
corespunzãtor, In spaiu frigorific special destinat 5i adecvat acestui scop, dotat cu termometru 5i grafic de 

temperatura actualizat de persoana responsabilã desemnatã. 

• Se interzice darea In consum a alimentelor in situaia nerecoltãrii probelor alimentare din fiecare fel de 

mânca re. 
• In cazul apariiei unor imbolnãviri sau suspiciuni de imbolnãviri cu transmitere digestivà la colarii care au 

servit masa, acestia vor putea preprezerita in caz de litigiu, o asa numita "contraprobã" 

• In situatia nerespectärii de cätre personalul propriu a masurilor referitoare la prevenirea i combaterea 

bolilor transmisibile, cat §i a normelor sanitar—veterinare, prestatorul va suporta dupa caz sanciuni administrative, 

contraventionale sau penale. 
• Prestatorul are obIigaia sã permità membrilor desemnai ai comisiei de monitorizare ai serviciului de 
catering, constituitã de autoritatea contractantã având Ca atribuiuni respectarea prevederilor contractuale de cätre 
pariIe contractante, cat i a prevederilor legale, normele sanitar-veterinare i de igienã legate de obiectul contractului, 
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a cäror identitate va fi adusã la cunotina prestatorului In scris sã efectueze periodic i inopinat controale la sediul 

prestatorului unde se preparà hrana. 

B. CERINTE PRIVIND TRANSPORTUL 
• Transportul hranei va fi asigurat de cãtre prestator cu mijloacele sale de transport fàrã modificarea 

pretului din propunerea financiarã, pânà a sediul autoritãii contractante. 

• Mijloacele de transport5i/sau containerele folosite Ia transportul alimentelor trebuie avizate de 

cátre organele/organismele de specialitate din subordinea Ministerului Sänãtãii sau alte ministere. In acest 
sens, ofertantul trebuie sã prezinte autoriza%ia sanitar-veterinarã pentru mjIoaceIe de transport, produse 

alimentare de origine animalã i nonaninialà, eliberatä de DSP, DSV sau de regii propril ale altor ministere. 
Aceste dotãri vor fi meninute curate i in bune condiii pentru a proteja alimentele de contaminare i 

trebuie, unde este necesar, sa fie create condiii pentru a permite o curãtire adecvatã *i/sau dezinfecie. 

Mijloacele de transport i recipientele folosite vor fi supuse dezinfectiel, conform normelor epidemiologie in 

vigoare. 
Transportul i distribuirea hranei preparate se va face In recipiente din inox inchise ermetic, care sâ 

pästreze temperatura alimentelor - vase izoterme, separat pentru fiecare fel de mâncare si separat pentru 

fiecare grupa de copii. 
Recipientele i/sau containerele desemnate trebuie folosite doar la transportul alimentelor, acolo 

unde este riscul contarninãrii alimentelor. 
Mijloacele de transport$i/sau containerele folosite la transportul alimentelor trebuie s6 fie capabile 

sà mentinã alimentele la o temperatur adecvatã i unde este cazul, sS poatà permite ca aceste temperaturi 

sã fie monitorizate. 
Pe parcursul derulärii contractului, operatorul economic are obligaia de a menine curate i In bunä 

stare de Intreinere i functionare vehiculele utilizate pentru indeplinirea contractului, astlel incât produsele 

sa fie protejate impotriva contaminãrii i sã permitã igienizarea. In acest sens prestatorul va prezenta 

contractul de prestári de servicii/decIaraie pe propria rãspundere privind igienizarea mjIoacelor de 

transport. 
Pentru buna aprovizionare 5i Indeplinirea solicitárilor beneficiarului, trebuie stabilit i respectat 

timpul necesar pentru parcursul mainiIor transportatoare de la punctul de lucru pânã la sediul unitãii. 

C. CERINTE PRIVIND IGIENA 
Fiecare persoanà/salariat care Iucreazã in zona de manipulare a alimentelor/hranei va menine 

igiena personalã i va purta echipament de protecie i de lucru adecvat i curat. 
Personalul prestatorului care manipuleazä hrana la sediul autoritâii contractante, va avea controlul 

medical periodic efectuat la zi i va fi dotat cu echipament de protecie adecvat. Numai acest personal, avizat 

medical va putea distribui felurile de mâncare, Insoite de avizul de expediie. 
Controlul medical periodic al personalului care participá in mod direct la primirea, manipularea, 

prelucrarea alimentelor precum §i cel al personalului care participã la distribuirea hranei preparate se va 
efectua de cátre prestator in conformitate cu Normele de Protectie a Muncii pentru Unhtatile de AIimentaie 
Publicã i conform indicaiiIor medicului de medicinã a muncii, putând fi verificat de cätre autoritate 

contractantã ori de câte ori aceasta considerä cã este necesar. 

D. CERINTE PRIVIND ALIMENTELE 
• bate alimentele care sunt depozitate, impachetate, manipulate, afiate i transportate, vor fi 
protejate impotriva oricãror contaminàri probabile ce va face alimentele improprii consumului uman, 
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periclitärii sànätàii sau contaminárii In aa mod mncât flu se vor putea consuma In acea stare. In particular, 
alimentele trebuie amplasate i/sau protejate astfel Incât sã se minimalizeze riscul contaminãrii. 

Prod usele intermediare i produsele finite, posibile de a fi mediu de dezvoltare a micro-
organismelor patogene sau de a forma toxine, trebuie meninute la temperaturi care sá flu prezinte risc 

pentru sãnãtate. Potrivit cu sigurana alimentelor, se vor permite perioade limitate, in afara temperaturii 
potrivite, atunci când este necesar ca alimentele sä se adapteze modalitãiIor de preparare, transport, 

depozitare, prezentare i servire. 
Se recomandã ca hrana pecolarilor sà fie servità la aproximativ 30 minute de la preparare. In caz 

contrar, ea trebuie meninutã la o temperaturã mai mare de 60 grade Celsius pentru hrana caldã i la maxim 

4 grade Celsius pentru hrana rece. 

• Este interzisã pastrarea alimentelor de la o masã la alta. Prestatorul are obIigaia de a preleva probe 

alimentare, de a le pãstra 48 de ore i de a prezenta oricând achizitorului toate autorizaiiIe de funcionare i 

transport. 

E. 	CERINTE PRIVIND DESEURILE ALIMENTARE 
DeeuriIe alimentare trebuie colectate in containere incluse i etichetate, puse la dispozitie de 

prestatorul de servicii de catering, aceste containere trebuie sã fie de o construcie adecvatã, pástrate intacte 

i uor de curáat i dezinfectat. 
Transportul deeurilor alimentare se va face cu mijloace de transport autorizate ale prestatorului pe 

cheltuiala sa 
Prestatorul are obligaia evacuãrii zilnice a deeuriIor alimentare. 

US
ECTIUNEA VIII 

CRITERIU DE ATRIBUIRE 

Pretul cel mai scazut 
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SECTIUNEA IX 

    

     

     

INFORMATII SUPLIMENTARE 

Serviclile Se vor adresa unui numãr de aproximativ 261 elevi, dupa cum urmeazä: 

Unitate coIarã Beneficiari 
(elevi) 

Numar Ale Cantitate 
contract 

Durata contractului 

Scoala Gimnaziala Armenis 96 149 14.304 mese 
Data emiterli ordinului de Incepere a Serviciilor - 
16 iunie 2023 

Gradinita cu Program Normal 
Armenis 

32 149 4.768 mese 
Data emiterii ordinului de Incepere a Serviciilor - 
16 iunie 2023 

Scoala Primara Fenes 11 149 1.639 mese 
Data emiterii ordinului de Incepere a Serviciilor - 
16 iunie 2023 

Gradinita cu Program Normal 

Fenes 
10 149 1.490 mese 

Data emiterii ordinului de Incepere a Servicillor - 
16 iunie 2023 

Scoala Primara Sat Batran 10 149 1.490 mese 
Data emiterii ordinului de Incepere a Serviciilor - 
l6 iunie 2O23 

Gradinita cu Program Normal Sat 
Batran 

9 149 1,341 mese 
Data emiterii ordinului de incepere a Serviciilor - 
16 iunie 2023 

AVIZAT RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE 

Maria BELCOTA 



I FORMULARE PENTRU OFERTANTI 

PRIVIND ATRIBUIREA CONTRCTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND CA OBIECT 

SERVICII DE CATERING IN CADRUL PROGRAMULUI PILOT DE ACORDARE A UNUI SUPORT 

ALIMENTAR 

Nr.crt. Denumire 

1 Declaraie Privind Respectarea Reglementãrilor Nationale De Mediu 

2 Declaratie Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social 5i Al RelaiiIor De 

Muncã 

3 Declaratie cuprinzând - informaiiIe considerate confidentiale 

4 Declaratie privind conflicul de interese 

5 Formular-cadru Propunere Tehnica 

6 Formular-cadru Propunere Financiara 

7 Formular de ofertä - servicii 

8 Formular Imputernicire generalã de reprezentare 

9 Formular decIaraie de acceptare a conditiilor contractuale 

10 Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor beneficiarului prevazute 

in documentatia de atribuire 

11 Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea cerintei privitoare la experienta 

Si mila ra 

12 Model acord de asociere (dacã este cazul) 

13 Angajament privind sustinerea tehnicá si profesionalà a ofertantului/grupului de 

operatori economici (dacã este cazul) la Angajament ferm privind sustinerea  tehnicã - 
Experienä similarã 

14 Formular declaratie garantie de buna executie 

15 Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

16 Acord de subcontractare 



I 

Formular Declaratie Privind Respectarea Reglementãrilor Nationale De Mediu 

Operator economic 

(denumirea/numele) 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR 

DIN DOMENIUL MEDIUM I PROTECTIEI MEDIUM 

Prin aceastä declaratie subsemnat(uI)/a  	reprezentant legal al 

	  participant la licitatia pentru executia: 	 (obiectivul de invesiie) 

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals In declaratii, cã vom 

respecta si implementa prestarea serviciilor cuprinse In ofertã conform reglementarilor stabilite prin 

IegisIaia adoptatã la nivelul Uniunii Europene, IegisIaia naionaIã, prin acorduri colective sau prin tratatele, 

conveniile i acordurile internaionaIe In domeniul mediului si protectiei mediului. 

Totodatà, declar cã am luat la cunotinã de prevederile art. 326 << Falsul in DecIaraii' din Codul 

Penal referitor la << Declararea necorespunzátoare a adevãrului, fãcutã unui organ sau instituii de stat on 

unei alte unitãi dintre cele la care se refera art. 175, In vederea producerii unei consecinejuridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit Iegii ori Imprejurãrilor, decIaraia fãcuta servete pentru 

producerea acelei consecine, se pedepsete cu Inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda> 

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertei 

Numele i prenumele semnatarului 

Capacitate de semnäturö 

Detalil despre ofertant 

Numele ofertantului 

Tara de reedinã 

Adresa 

Adresa de corespondena (dacä este diferitä) 

Tele fan / Fax 

Data 

2 



Formular Declaratie Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social Si Al Relatiilor De 

Munca 

Operator economic 

(denumirea/numele) 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR 

DIN DOMENIUL SOCIAL l AL RELATIILOR DE MUNCA 

Subsemnatul 	  (flume 5i prenume In clar a persoanei autorizate), 

reprezentant al 	  (denumirea ofertantului si datele de identificare) 

declar pe propria raspundere cã vom respecta si implementa prestarea serviciilor cuprinse In ofertã 

conform reglementarilor stabilite prin Iegisl4a adoptatã la nivelul Uniunii Europene, Iegislaia naionaIã, 

prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile i acordurile internationale In domeniul social si al 

, 	relatiilor de munca. 
De asemenea, declar pe propria raspundere cà la elaborarea ofertei am tinut cont de obIigaiiIe 

referitoare la condiiile de muncã 5i de protecie a muncii i am inclus costul pentru indeplinirea acestor 

obligaii. 

Totodatã, declar ca am luat la cunotina de prevederile art. 326 a Falsul In Declaraii " din Codul 

Penal referitor la Declararea necorespunzätoare a adevãrului, fãcuta unui organ sau institutii de stat on 

unel alte unitãti dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinejuridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit Iegii ori Imprejurãrilor, decIaraia fäcuta servete pentru 

producerea acelei consecine, se pedepsete cu Inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda 

Numarul imputernicirii reprezentantului Pt semnrea ofertei 

Numele i prenumele semnataruluf 

Capacitate de semnäturä 

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului 

Tara de reedintô 

Adresa 

Adresa de corespondenä (dacO este diferitä) 

Tete fan / Fax 

Data 

3 



Formular - Declaratie cuprinzand - informatiile considerate confidentiale 

OPERATOR ECONOMIC 

Subsemnatul 	 , reprezentant legal al 	  

(denumire si date de identi ficare  operator economic) 

declar pe propria rãspundere cã pentru serviciile 	  

(se trece numele procedurii) 

Urmatoarele informatii cuprinse in propunerea tehnica/propunerea financiara1  sunt confidentiale: 

Atasam prezentei dovezi care confera caracterul confidential al informatiilor indicate ca fund confidentiale deoarece 

sunt (se va bifo varianta corecta): 

- 	date cu caracter personal 
- 	secrete tehnice sau comerciale U 

sunt protejate de un drept de proprietate intelectualã. o 

Intelgem ca informatiile indicate de noi, din propunerea tehnicã/din propunerea financiarS ca find confidentiale 

trebuie sã fie Insoite LA DATA DEPUNERII OFERTEI de dovada care le conferã caracterul de confidenialitate, 

dovadà ce devine anexã la ofertã, In caz contrar oferta fund considerata publica fara a fi solicitate clarificari cu 

privire la acest aspect. 

Intelegem ca flu este suficienta simpla mentiune ca oferta este confidentiala si de asemenea intelegem ca in cazul in 

care nu atasam dovezile solicitate mai sus sau daca ele nu sunt concludente, oferta noastra in integralitatea ei va fi 

document public. 

Numarul imputernicirii reprezentantului Pt semnrea ofertei 

Numele i prenumele semnatarului 

Capacitate de semnäturä 

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului 
Tara de reedinço 

Adresa 

Adresa de corespondenO (dacO este diferitO) 

Te(efon / Fax 

Data 

Se va opta pentru una intocmindu-se formulare separate daca atat propunerea financiara cat sic ea tehnica contend clause 
confidentiale 

4 



Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceti Intregul flume] 
Numele membrului asocierii: [introduceti lntregul flume] 
Numele su bcontractantu lui: [introduceti mntregul flume] 
Numele teruIui susinãtor: [introduceti Intregul flume] 

DecIaraie privind conflictul de interese 

Procedura de atribuirea a Contractului pentru 	  [introduceti denumirea 
contractuluiJ, anunt de participare 	 [introduceti nr. aflufltului de participare]. 

In legatura cu informaiile prezentate In cadrul Fiei de date a achiziiei a Documentaiei de atribuire 

aferentã procedurii identificate mai sus, subsemnatul, reprezentant Imputernicit al 

[numele, 	adresa 	Ofertantului 	individual/membru 	a1 
asocierii/subcofltractantului/tertului sustinator], declar pe propria rãspundere, sub sanctiunea excluderii 

Ofertantului din procedura i sub sanctiunile aplicate faptei de fals In acte publice cà In calitate de 

participant la aceastã procedurä, 	  [flumele Ofertantului individual/membru al 

asocierii/subcontractantului/tertului sustinôtor] nu ma aflu Intr-o situatie de conflict de interese In sensul 

articolului 59 din Legea nr. 98/2016. 

S Semnãturã 
[persoana sou persoanele autorizate sã semneze in numele operatoru!ui economic in ca!itate de Ofertant 
individua!/membru al asocierii/subcontractant/teq susinätor] 
Numele Ofertantului/Numele legal al PartenerilorIn Asociere: [introduceti denumirea completà 

Formular Certificare de buna executie 
(denumire beneficiar servicii) 

Nr inregistrare 	  

5 



Formularul FORMULAR-CADRU PROPUNERE FINANCIARA 

Oferta nt, 

(denumirea/numele) 

FORMU LAR-CADRU PROPUNERE FINANCIARA 
SERVICII DE CATERING 

CARACTERISTICI TEHNICE 	 CAIET DE SARCINI PROPUNERE TEHNICA OFERTANT 

MASA CALDA SAU PACHET ALUM ENTAR 

Cantitate 25.032 

SAPTAMANA PARA 

LUNI SandviCi 	cu 	unt,sunca,cascaval,Iegume 

(rosii,castravete,salata) -160 gr 

Paine 	feliata 	sau 	baton 	/chifla 	din 	faina 

integrala -80 gr 

Produse din came si/sau branzeturi —40 gr 

Legume -40 gr 

1 Fruct 

MART! Piure de Cartofi CU pulpa de pui dezosata 

1 8Ogr/85gr 

Paine 5Ogr 

MIERCURI SandviCi cu piept de pui la gratar si legume 

(gogosar,varza,morcov) -160 gr 

Paine 	feliata 	sau 	baton 	/Chifla 	din 	faina 

integrala -80 gr 

Produse din came si/sau branzeturi —40 gr 

Legume -40 gr 

1 laurt 

iOU Mazare CU piept de pui 180gr/85gr 

Paine 50 gr 

VINERI SandviCi 	cu 	unt,sunca,Cascaval 	,legume 

(rosii,castraveti,sa lata)- 160 gr 

Paine 	feliata 	sau 	baton 	/Chifla 	din 	faina 

integrala -80 gr 

Produse din came si/sau branzeturi —40 gr 

Legume -40 gr 

1 Fruct 

SAPTAMNA IMPARA 

LUNI Sandvici CU piept de pui la gratar Si legume 

(gogosar,varza,morCov) -160 gr 

Paine 	feliata 	sau 	baton 	/Chifla 	din 	faina 

integrala -80 gr 

Produse din came si/sau branzeturi —40 gr 

Legume -40 gr 

1 laurt 

MART! Macaroane cu branza 180gr/85gr 

1 Fruct 
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M IERCURI Sandvici 	Cu 	unt,sunca,cascaval,legume 

(rosii,castravete,salata) -160 gr 

Paine 	feliata 	sau 	baton 	/chifla 	din 	faina 

integrala -80 gr 

Produse din came si/sau branzeturi - 40 gr 

Legume -40 gr 

1 Fruct 

JOl Pilaf cu legume si ficatei de pui 	180gr/85gr 

Paine 50 gr 

VINERI Sandvici cu piept de pui la gratar si legume 

(gogosarvarzamorcov) -160 gr 

Paine 	feliata 	sau 	baton 	/chifla 	din 	faina 

integrala -80 gr 

Produse din came si/sau branzeturi —40 gr 

Legume -40 gr 

1 laurt 

CERINTE GENERALE 

Beneficiari (elevi) 

Durata contractului 

Loc livrare 

Ofertantul 	se 	obligã 	la 

,Prestarea 	serviciului 	de 

catering 	pentru asigurarea 

hranei pentru precolarii, In 

cantitãile 	i 	continutul 

caloric stabilit prin normele 

de 	hranã 	prevazute 	de 

legislatia In vigoare. Toate 

produsele 	vor 	respecta 

prevederile 	legale 	privind 

sigurana 	alimentelor. 	In 

vederea 	realizärii 	meniului, 

se vor respecta prevederile 

OMS 	1563/2008 	privind 

necesarul zilnic de alimente 

recomandat 	colarilor 	i 
precolariIor. 	Meniul 	va 	fi 

Intocmit 	cu 	observarea 

nevoilor 	pentru 	cantitãi 

satisfãcätoare 	i echilibrate 

din 	principalii 	furnizori 	de 

energie 	ai 	organismului, 

care sunt lipidele (grãsimi), 

glucidele 	(dulciuri, 	fructe, 

cereale, 	legume) 	5i 

proteinele 	(came, 	brânzá, 

lapte, 	ouä 	i 	proteine 

vegetale). Ca sã se realizeze 

un 	aport 	echilibrat 	al 

DA 
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factorilor 	nutritivi, 	trebuie 

ca 	alimentele 	sa 	fie 

combinate Intr-un 	anumit 

mod 5i in anumite proporii, 

conform 	 nevoilor 

orga nismu I u i 

bate 	produsele 	vor 

respecta prevederile legale 

DA 

In vigoare privind sigurana 

alimentelor. 	In 	vederea 

realizãrii 	meniului, 	se 	vor 

respecta 	prevederile OMS 

1563/2008 	privind 

necesarul zilnic de alimente 

reco ma nd at. 

Pentru 	intocmirea 	unui - 	evitarea 	asocieril 	alimentelor 	din 

meniu 	complet 	i 	corect, 

pentru copii, se vor respecta 

aceeai 	grupá 	de 	mâncare 	servite, 	Spre 

exemplu, la masa de prânz flu se vor servi 

urmatoarele recomandari felul 1 	i felul 2 preparate preponderent din 

glucide (cereale) ca, de exemplu, supa de 

gãlute 	5i 	fripturã 	cu 	garniturã 	din 	paste 

fäinoase, ci 	din 	legume, fãinoasele vor fi 

inlocuite cu legume variate; 

- 	se 	vor 	permite 	mâricãrurile 	gen 

tocáturi prãjite, numai dacã sunt prelucrate 

termic in 	prealabil, 	prin fierbere sau 	sub 

formã de salamuri 	prãjite ori pregãtite la 

cuptor; 

- 	flu se vor folosi creme cu ouã, fricã 

sau maionezã; 

- 	fructele se vor consuma ca gustare i 

flu ca desert; 

- 	mâncãrurile sá flu fie grase, sosurile 

sã flu contina multi fáina sau alte adausuri 

de ingroare, sã flu fie condimentate, sã fie 

moderat sãrate; 

- 	mâncãrurile scàzute pentru felul II 

vor consta dintr-un preparat din came cu 

garniturã sau dintr-o mâncare scãzutà cu 

came (mazàre cu pui, ostropel, gula 	de vital, 

varzä cu came, etc), carnea acceptatã este 

cea 	de 	pul 	(piept, 	pulpä), 	vita 	sau 	porc 

(muchi sau 	pulpã), 	pete fãrã oase (sub 

formä de file). Carnea va fi pregãtitã la gratar, 

cu aburi, la rotisor sau la cuptor. Garniturile 

vor consta In legume preparate in diferite 

feluri 	(la 	grâtar, 	la 	abur, 	piure, 	la 	cuptor), 

orez, paste etc; 

- gustarea va fi reprezentatä de un produs de 

panificatie sau patiserie, plãcinte (Cu mere, 

brânzã, dovleac. etc.), briose, tarte cu fructe, 

8 



prajituri de casã, chec, cozonac, clatite sau 

gogoi cu umpluturä (brânzã, gem, etc.) sau 

once alte deserturi echilibrate nutrutional-

80 gr; 

- gustarea va fi prezentatS In tãvi speciale de 

uz 	alimentar 	infoliate, 	respectându-se 

normele 	igienice 	privind 	manipularea 	i 

transportul produselor sau, dupã caz, va fi 

ambalat individual In folie de plastic de uz 

alimentar 	sau, 	atunci 	când 	consistenta 

acestuia o cere, in caserole speciale; 

- pâinea se va prezenta sub formã de chifle, 

sau felii 4i va fi ambalatã In folie de proteCie; 

- fructele trebuie sã fie spãlate in prealabil 	i 

prezentate Intr-o laditã sau o caserolá mai 

mare; 

- proteinele trebuie sà reprezinte cca 15% 	i 

sã fie reprezentate mai ales de proteine 

plastice de calitatea I ce provin din came, 

brânzã, 	lapte, 	ouã, 	dar 	i 	din 	proteinele 

vegetale; 

- lipidele trebuie sã reprezinte 25-30% din 

valoarea caloricä globalã din care 2/3 sã aibà 

origine vegetala; 

- glucidele sunt elementul esential energetic 

din raie, acoperind 	55-60% din valoarea 

globalã. 	Nu 	se 	recomandã 	glucidele 

provenind din zahãr rafinat, ci din fructe 4i 

legume; 

Organismul 	are 	nevoie 	de 	elemente 

minerale, vitamine, cat 	i de cca. 2500 ml, apà 

pe 	zi, 	majonitatea 	venind 	odatã 	cu 

alimentele; 

Ca sä 	se 	realizeze un 	aport echilibrat al 

factorilor nutritivi trebuie ca alimentele sã fie 

combinate intr-un anumit mod 4i in anumite 

proporii, conform nevoilor organismului; 

Medicul 	scolii, 	impreunã 	cu 	conducerea 

unitãtii 	i 	cu 	administratorul 	firmei 	de 

catering, stabilesc meniul säptämânal, tinând 

cont de factorii de mai sus. Meniurile se pot 

modifica 	In 	functie 	de 	recomandarea 

medicului 	colar 4i reglementãnile legislative 

in vigoare. OMS 1563/ 2008, OMS 976/1998 

modificat etc.; 

Firma 	de catering 	nu 	are 

voie 	sà 	modifice 	meniul 

stabilit 	fãrä 	acordul 

beneficiarului 	5i trebuie sa 

tinã 	cont 	de 	faptul 	Ca 

precolarii 	trebuie 	sã 

DA 
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beneficieze 	de 	hranä 	mai 

sãracä 	In 	grãsimi 	(uleiuri 

vegetale), produse afumate 

i condimente (sare. piper. 

etc). 

Hrana 	preparatã 	nu 	va 

contine 	substante 

conservante 	i 	colorani 

artificiali 5i In elaborarea ei 

se va 	evita pe cat posibil 

folosirea 	oricãror 	factori 

alergogeni. 

DA 

Pentru beneficiarii care sunt 

plecati 	In 	excursii 

prestatorul va asigura hrana 

rece 	conform 	Notei 	de 

comandá transmisã cu cel 

puin trei zile inainte 

DA 

Daca pe parcursul derulârii 

contractului 	vor 	apãrea 

anumite 	Imbolnäviri 	ale 

copiilor, 	se 	vor 	solicita 

meniuri de regim, adecvate 

bolilor 	respective 	fara 

modificare pretului ofertat. 

DA 

Se 	face 	precizarea 	cã 	se 

solicita in 	mod 	special ca 

toate 	alimentele 	care 

presupun 	porionare, 

inclusiv 	pâinea, 	sã 	fie 

portionate 	I a 	gramajul 

prevãzut 	de 	legislaia 

san ita rã. 

DA 

In ultima saptamana a lunii 

in 	curs, 	prestatorul 	va 

prezenta 	autoritãii 

contractante, 	in 	forma 

scrisã, pânä cel târziu in ziva 

de miercuri o propunere de 

meniu pentru saptamânile 

lunil urmatoare (cate 1(un) 

meniu 	pentru 	fiecare 

sa pta ma na) 

DA 

Dupã analizarea propunerii 

de 	meniu, 	autoritatea 

contractantã 	va 	transmite 

prestatorului 	confirmarea 

meniului 	aa 	cum 	a 	fost 

primit 	 sau 

DA 
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observaii/modificãri asupra 

acestui 	meniu in 	cazul In 

care acestea existã, pânä cel 

târziu 	in 	ziva 	de 	vineri 

pentru sãptãmânile din luna 

urmatoare. 	Prestatorul 	nu 

poate sa 	modifice meniul 

prestabilit, 	M M 	acordul 

autoritäii contractante 

Comanda pentru numarul 

de 	porii 	ce 	vor 	trebui 

preparate 	i 	servite se va 

transmite 	prestatorului 

zilnic, 	pânã 	cel 	târziu 	a 

orele 09:30, pentru masa ce 

se va servi In aceeasi zi, pe 

baza foii zilnice de prezená 

a precoIarilor. 

DA 

In 	funcie 	de 	modificãrile 

intervenite 	in 	frecvena 

copiilor 	i 	elevilor 

beneficiari ai serviciului de 

catering, 	autoritatea 

contractantã 	Ii 	rezervä 

dreptul de a suplimenta sau 

diminua numärul de porii 

comandate, 	 fãrã 

modificarea 	preului unitar 

i 	färã 	vreo 	notificare 

prealabilã, 	ci 	numai 	prin 

precizärile 	cu 	privire 	la 

numãrul 	de 	beneficiari 

cuprinse 	In 	comanda 

Iansatã cätre prestator. 

DA 

Poriile 	vor 	ii 	pregtite 

preparate 	de 	prestatorul 

serviciilor 	de 	catering 	in 

cantitàlile 	i 	continutul 

caloric stabilit prin normele 

de 	hranä 	preväzute 	de 

Ordinul 	1955/1995 	pentru 

aprobarea 	Normelor 	de 

igienä 	privind 	unitàtile 

pentru ocrotirea, educarea 

i 	instruirea 	copiilor 	Si 

tinerilor, 	Legea 	123/2008 

pentru 	o 	alimentatie 

sãnãtoasã 	in 	unitãiIe 	de 

invàtamânt preunivetsitar 	i 

Ordinul 	1563/2008 pentru 

DA 
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aprobarea Listei alimentelor 

nerecomandate 

precolarilor 5i §colarilor 	i a 

principiilor care stau la baza 

unei 	alimentaii 	sãnätoase 

pentru copii §i adolesceni 

(proportional 	cu 	timpul 

petrecut 	de 	copil 	In 

colectivitate), 	conform 

Anexei nr.2.pct.3.2.si Anexei 

nr,4 artAdin ultimul act emis 

de Ministerul Sánátâii. 

Livrarea preparatelor se va 

face 	respectându-se 

numãrul de calorii conform 

legisIaiei in vigoare. 

DA 

- zil nic, pânä 	cel târziu la orele 12:00 

- 14:00 

Dacã pe parcursul derularii 

contractului 	vor 	apãrea 

anumite 	Imbolnãviri 	ale 

beneficiarilor, se vor solicita 

meniuri 	adecvate 	bolilor 

respective. 

DA 

Livrarea poriilor de regim 

se va efectua individual. 

DA 

Programul 	de 	servire 	at 

mesei de prânz 

La sediul beneficiarului 

- 	zilnic de luni pâna vineri la ora 12:00 

- 14:00, 

Autoritatea 	contractantã 

solicità ca mâncarea gatit 

sã 	se 	pastreze 	calda 	In 

recipiente 	profesionale. 

Autoritatea contractanta nu 

admite oferte alternative. 

DA 

Acest program va putea fi 

modificat 	i adaptat In mod 

corespunzãtor in funcie de 

necesitäile 	i 	la 	cerina 

motivatá a beneficiarului 

DA 

Programul va fi anunat In 

scris 	la Inceputul 	activitãtii 

i, ori de câte ori el va suferi 

modificãri, 	pe 	parcursul 

derulãrii 	contractului. 

Vesela 	de 	servit 	va 	fi 

asiguratã 	de 	cãtre 

autoritatea 

contractanta(beneficiar) 

DA 
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Autoritatea 	contractantã 

solicitã ca mâncarea gãtitã 

sã 	se 	pãstreze 	caldä 	in 

recipiente 	profesionale 

pànä la servire. 

DA 

CERINTE OBLIGATORII PENTRU OFERTANTI 

Ofertantul 	participant 	la 

procedurà 	trebuie 	sä 

respecte 	particularitatile 

unitätii 	de 	Inväämânt 

beneficiare, 	ale 	serviciului 

de 	catering 	preväzute 	In 

caletul de sarcini 5i graficul 

de 	prestare 	al 	acestui 

serviciu. 

DA 

Ofertantul 	trebuie 	sã 

prezinte 	4 	variante 	de 

meniuri 	sãptamânale 	de 

sezon 	pentru 	elevi 	pe 

perioada 	desfâuràrii 

contractulul 

DA 

Ofertantul 	trebuie 	SS 

prezinte 	Documentul 	de 

Inregistrare 	sanitara 

veterinarã 	i 	pentru 

sigurana 	alimentelor 

pentru 	activitãtile 	din 

unitàile 	de 	vânzare 	cu 

amànuntul, 	eliberat 	de 

Directia Sanitarã Veterinarä 

i 	pentru 	Sigurana 

Alimentelor 	de 	Origine 

Animalã. 

DA 

La 	data 	semnärii 

contractului 	prestatorul 

câtigätor 	va 	prezenta 

obligatoriu 	retetarele, care 
urmeazä 	a 	fi 	folosite 	In 

desfãurarea 	serviclilor 	ce 

fac 	obiectul 	prezentei 

documentaii 	de 	atribuire. 

Reetarele 	vor 	constitui 

anexà la contractul ce se va 

semna 	Intre 	autoritatea 

contractantã 	5i 	ofertantul 

declarat câtigätor 

DA 

La prepararea mâncãrurilor 

se 	vor 	folosi 	gramajele 

DA 
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indicate 	In 	reetarele 

prezentate 

Prestatorul 	trebuie 	ss 

respecte 	piramida 

alimentarã 	pentru 	nutriia 

copiilor 5i adoIescenilor In 

funcie de necesarul caloric, 

grupe de alimente §i grupe 

de vârstã, pentru asigurarea 

creterii 	5i 	a 	unei 	star 	de 

sãnãtate 	i 	imunitate 

corespunzãtoare 

DA 

Meniurile 	vor 	conine 

felu rile de mâncare propuse 

Cu 	 enumerarea 

ingredientelor 

menionarea gramajelor per 

Categorii 	principale 	de 

alimente 	(came, 	legume, 

cereale) care urmeazã a fi 

folosite 	la 	prepararea 

acestora. 

DA 

Prestatorul 	trebuie 	sã 

asigure, 	in 	lipsa 	unor 

produse 	prevazute 	In 

meniurile saptamânale, alte 

produse 	prin 	substituire, 

numai 	In 	cazuri 

exceptionale 	5i 	cu 

aprobarea 	prealabilã 	a 

reprezentantului 	autoritatii 

contractante la echivalentul 

valoric 	i nutritional al celor 

Inlocuite 

DA 

Prestatorul 	trebuie 	sa 

asigure 	conditijle 	igienico- 

sanitare prevazute de actele 

normative In vigoare pentru 

depozitanea 	i 	pastrarea 

produselor agro-alimentare 

pentru 	prepararea 	5i 

transportul hranei 

DA 

Prestatorul 	trebuie 	S6 

intocmeascã 	la 	sfârituI 

fiecãrei 	luni 	pentru 	luna 

urmãtoare patru variante de 

plan 	menlu 	insoite 	de 

calculul caloriilor, coninutul 

de lipide, proteine, glucide 

i 	gramajul 	zilnic 	al 

DA 
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categorillor 	principale 	de 

alimente 	(came, 	lactate, 

cereale, 	 legume, 

leguminoase uscate, cartofi, 

pete, 	zahär), 	care 	vor 	fi 

trimise centrelor beneficiare 

spre aprobare. La cererea 

beneficiarului, 	se 	vor 

prezenta listele de alimente 

pe baza crora se servesc 

meniurile 	zilnice. 	Pe 	baza 

acestora se vor efectua cele 

3 anchete alimentare anuale 

(februarie, mai, octombrie) 

La 	realizarea 	"Planului 

meniu" 	prestatorul trebuie 

sà 	ia 	In 	considerare 

urmätoarele: 

DA 

- 	realizarea 	unui 	raport 

optim 	Intre 	principiile 

alimentare 	de 	bazã 

(proteine, 	lipide, 	glucide, 

etc.) 

- 	afeciunile, bolile, §i 

indicaiile medicale; 

- 	anotimpul 	In 	care 

se aplicã menlu rile; 

- 	planurile 	de 	meiu 

vor fi intocmite astfel ca pe 

parcursul unei säptãmâni sã 

nu 	se 	repete 	felurile 	de 

mâncare; 

- realizarea unor preparate 

cu gust bun, miros plãcut, 

agreate de catre cei care le 

consumã; 

- 	preparatele 	sä 	fie 

consistente 	i 	sä 	dea 

senzaie de saietate; 

- 	preparatele sã fie variate 

atât 	prin 	felul 	produselor, 

cat 	i 	prin 	tehnologia 

culinarã folositä. 

- 	eventualele 

observaii despre preparate 

preferate 	sau 	mai 	puin 

preferate 	vor 	fi 	aduse 	la 

cunotina prestatorului de 

cãtre 	 autoritatea 
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contractantã pe mãsura ce 

aceasta 	le va 	primi de la 

precoIari 	respectiv 	de 	la 

pãrinii acestora. 

Recepia hranei se va realiza 

zilnic 	de 	cãtre 	autoritatea 

contractantã 	 prin 

persoanele desemnate de 

directorul 	unitãtii 	de 

invãtãmant 

DA 

Prestatorul va 	prezenta 	la 

Iivrare 	procesul 	verbal 	de 

receptie al hranei Insoit de 

decIaraia de conformitate 

i 	calculul 	calorlilor 	i 
gramajul pe portie. Nu se va 

distribui 	hrana 	fãrà 	avizul 

personalului de specialitate 

i/sau 	directorului 	unitãii 

de 	Invãämänt. 	In 	cazul 

constatãrii 	unor deficiene 

in 	prestarea 	serviciilor, 

acestea 	se 	vor 	comunica 

imediat, 	In 	scris, 

prestatorului. 

Dacä vreunul din produsele 

Iivrate 	flu 	corespunde 

condiiiIor 	prevãzute 	In 

IegisIaia 	sanitarã, 

achizitorul are dreptul sã-1 

respingã, jar prestatorul are 

obIigaia, 	fãrã 	a 	modifica 

preuI, 	de 	a 	Inlocui 

produsele refuzate 	i de a 

face 	modificãrile 	necesare 

pentru 	ca 	pe 	viitor 

produsele 	sã 	corespundá 

calitativ 

DA 

In 	cazul 	in 	care 	se 	vor 

constata 	abateri 	care 	pot 

conduce 	la 	consecinte 

grave la starea de sànätate 

a 	beneficiarilor, 	personalul 

de 	specialitate 	i/sau 

directorul 	unitãii 	de 

invããmànt vor avea dreptul 

sã 	sisteze 	distribuirea 

hranei, jar prestatorul va fi 

obligat 	sã 	Irilocuiascá 

alimentele 	sau 	hrana 

DA 
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neconforme 	Cu 	alta/altele 

corespunzãtoare, 	fã rã 	a 

pretinde plãti suplimentare 

pentru aceasta, In termen 

de maxim 2 (doua) ore de la 

primirea 	notificarii. 	In 

situatiile 	in 	care 	acest 

termen 	va 	fi 	deposit, 

Prestatorul are obligatia de 

a plati penalitati in cuantum 

de 10% din pretul total al 

meniurilor 	Iivrate 	in 	ziva 

respective, precum si daune 

calculate 	la 	nivelul 

prejudiciului cauzat. 

Cantitãtile constatate Iipsã, 

dacã 	vor 	exista, 	vor 	fi 

acoperite 	in 	termen 	de 

maxim 1(una) ora de la dat 

primirii riotificarli. 

DA 

Prestatorul 	are 	obligaia 

prelevãrii de probe la sediul 

sau 	din 	fiecare 	fel 	de 

mâncare conform legislaiei 

in vigoare, care se vor pãstra 

48 	de 	ore 	de 	la 	data 

prelevãrii 	In 	recipiente 

corespunzãtoare, sigilate 	i 
etichetate corespunzàtor, in 

spaiu 	frigorific 	special 

destinat 	i adecvat acestui 

scop, dotat cu termometru 

i 	grafic 	de 	temperatura 

actualizat 	de 	persoana 

responsabilá desemnatã 

DA 

Se 	interzice 	darea 	in 

consum 	a 	alimentelor 	in 

situaia 	nerecoltãrii 

probelor 	alimentare 	din 

fiecare fel de mâncare. 

DA 

In 	cazul 	apariiei 	urior 

Imbolnãviri 	sau 	suspiciuni 

de 	Irnbolnãviri 	cu 

transmitere 	digestivã 	la 

colarii care au servit masa, 

acestia 	vor 	putea 

preprezenta In caz de litigiu, 

o asa numita "contraprobã" 

DA 

In situaia nerespectàrii de 

cãtre personalul propriu a 

DA 
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masurilor 	referitoare 	la 

prevenirea 	i 	combaterea 

bolilor transmisibile, cat 	i a 

normelor 	sanitar— 

veterinare, 	prestatorul 	va 

suporta dupa caz sanciuni 

administrative, 

contravenionale sau penale 

Prestatorul are obIigaia sã 

permitã 	membrilor 

desemnai 	ai 	comisiei 	de 

monitorizare 	ai 	serviciului 

de catering, 	constituitä de 

autoritatea 	contractantá 

având 	ca 	atribuiuni 

respectarea 	prevederilor 

contractuale de cätre pariIe 

contractante, 	cat 	i 	a 

prevederilor legale, normele 

sanitar-veterinare 	§i 	de 

igienã 	legate 	de 	obiectul 

contractului, 	a 	cãror 

identitate 	va 	fi 	adusã 	la 

cunotinta 	prestatorului In 

scris sã efectueze periodic 	i 

inopinat controale la sediul 

prestatorului 	uncle 	se 

prepará hrana 

DA 

CERINTE PRIVIND TRANSPORTUL 

Transportul 	hranei 	va 	fi 

asigurat de cãtre prestator 

Cu 	mijloacele 	sale 	de 

transport fàrã 	modificarea 

preului 	din 	propunerea 

financiarà, 	pânä 	Ia 	sediul 

autoritàii Contractante 

DA 

Mijloacele 	de 	transport 

i/sau containerele folosite 

la 	transportul 	alimentelor 

trebuie 	avizate 	de 	Cãtre 

organele/organismele 	de 

specialitate din subordinea 

Ministerulul 	Sãnàtii 	sau 

alte ministere. In acest sens, 

ofertantul 	trebuie 	sä 

prezinte autorizaia sanitar- 

veterinarä pentru mijloacele 

de 	transport, 	produse 

alimentare 	de 	origine 

animalã 	§i 	nonaninialä, 

DA 
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eliberatá de DSP, DSV sau 

de 	regii 	proprii 	ale 	altar 

ministere. Aceste dotäri var 

fi 	meninute 	curate 	i 	In 

bune 	conditii 	pentru 	a 

proteja 	alimentele 	de 

contaminare 	i 	trebuie, 

unde este 	riecesar, 	sà 	fie 

create 	condiii 	pentru 	a 

permite o curãtire adecvatã 

i/sau 	dezinfecie. 

Mujloacele de transport 	i 
recipientele 	folosite 	vor 	fi 

supuse 	dezinfectiei, 

conform 	normelor 

epidemiologie in vigoare. 

Transportul 	i 	distribuirea 

hranei preparate se va face 

in 	recipiente 	din 	max 

inchise 	ermetic, 	care 	sã 

pãstreze 	temperatura 

alimentelor - vase izoterme, 

separat pentru fiecare fel de 

mâncare Si separat pentru 

fiecare grupa de copii 

DA 

Recipientele 	i/sau 

containerele 	desemnate 

trebuie 	folosite 	doar 	la 

transportul 	alimentelor, 

acolo 	unde 	este 	riscul 

contaminàrii alimentelor 

DA 

Mijloacele 	de 	transport 

i/sau contairierele folosite 

la 	transportul 	alimentelor 

trebuie 	sã 	fie 	capabile 	sä 

meninã 	alimentele 	la 	o 

temperaturã 	adecvatã 	i 
unde este cazul, sâ poatã 

permite 	ca 	aceste 

temperaturi 	sã 	fie 

monitorizate. 

DA 

Pe 	parcursul 	derulärii 

contractului, 	operatorul 

economic are obligaia de a 

menine curate 	i in bunà 

stare 	de 	Intretinere 	i 
functionare 	vehiculele 

utilizate pentru Indeplinirea 

contractului, 	astfel 	incât 

produsele sã fie protejate 

DA 
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Impotriva contaminãrii 	i sã 

permitã igienizarea. In acest 

sens prestatorul va prezenta 

contractul 	de 	prestäri 	de 

servicii/dedaraie 	pe 

propria rãspundere privind 

igienizarea 	mijloacelor 	de 

transport. 

Pentru buna aprovizionare 

i 	Indeplinirea 	solicitárilor 

benefiaarului, 	trebuie 

stabilit 	i 	respectat timpul 

necesar 	pentru 	parcursul 

mainilor 	transportatoare 

de la punctul de lucru pâna 

a sediul unitãii 

DA 

CERINTE PRIVIND IGIENA 

Fiecare 	persoanã/salariat 

care lucreazä In 	zona 	de 

manipulare 	 a 

alimentelor/hranei 	va 

menine igiena personalã 	i 

va 	purta 	echipament 	de 

protecie 	i de tucru adecvat 

i curat. 

DA 

Personalul 	prestatorului 

care manipuleazä hrana la 

sediul 	 autoritãii 

contractante, 	va 	avea 

controlul 	medical 	periodic 

efectuat la zi 5i va fi dotat cu 

echipament 	de 	protecie 

adecvat. 	Numai 	acest 

personal, avizat medical va 

putea 	distribui 	felurile 	de 

mâncare, insotite de avizul 

de expeditie. 

DA 

Controlul 	medical periodic 

al 	personalului 	care 

participa In mod direct la 

primirea, 	manipularea, 

prelucrarea 	alimentelor 

precum 5i cel al personalului 

care participà la distribuirea 

hranei 	preparate 	se 	va 

efectua de cãtre prestator in 

conformitate 	cu 	Normele 

de 	Protectie 	a 	Muncii 

pentru 	Unitätile 	de 

Alirnentatie 	Publicã 	5i 

DA 
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conform 	indicaiiIor 

medicului 	de 	medicinä 	a 

muncii, 	putând 	fi 	verificat 

de 	cätre 	autoritate 

contractantâ ori de câte on 

aceasta considerã Ca este 

necesa r 

CERINTE PRIVIND ALIMENTELE 

Toate alimentele care sunt 

depozitate, 	Impachetate, 

manipulate, 	afiate 	i 
transportate, vor fi protejate 

Impotriva 	oricãror 

contaminãri probabile ce va 

face 	alimentele 	improprii 

consumului 	uman, 

periclitãnii 	sánâtäii 	sau 

contaminãrii 	In 	aa 	mod 

Incât 	flu 	se 	vor 	putea 

consuma In acea stare. In 

particular, 	alimentele 

trebuie 	amplasate 	i/sau 

protejate astfel Incât sã se 

minimalizeze 	riscul 

contaminãrii. 

DA 

Produsele 	intermediare 	i 
produsele finite, posibile de 

a fi mediu de dezvoltare a 

micro-organismelor 

patogene sau de a forma 

toxine, trebule meninute la 

temperaturi 	care 	sã 	flu 

prezinte 	risc 	pentru 

sãnätate. 	Potrivit 	cu 

sigurana 	alimentelor, 	se 

vor 	permite 	perioade 

imitate, 	In 	afara 

temperaturii 	potrivite, 

atunci când este necesar ca 

alimentele sã se adapteze 

modalitáiIor de preparare, 

transport, 	depozitare, 

prezentare 	i servire. 

DA 

Se 	recomandã 	ca 	hrana 

pecolariIor sã fie servitã la 

aproximativ 30 minute de la 

preparare. In caz contrar, ea 

trebule 	mentinuta 	la 	o 

temperaturã mai mare de 

60 	grade 	Celsius 	pentru 

DA 
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hrana caldã 	i la maxim 4 

grade Celsius pentru hrana 

rece 

Este 	interzisã 	pãstrarea 

alimentelor de la o masã la 

alta. 	Prestatorul 	are 

obligaia de a preleva probe 

alimentare, de a le pãstra 48 

de ore 	i 	de a 	prezenta 

oricând 	achizitorului 	toate 

autorizaiiIe de funcionare 

i transport. 

DA 

CERINTE PRIVIND DESEURILE ALIMENTARE 

Deeurile 	alimentare 

trebuie 	colectate 	In 

containere 	incluse 	5i 

etichetate, 	puse 	la 

dispoziie de prestatorul de 

servicii de catering, aceste 

containere trebuie sá fie de 

o 	constructie 	adecvatã, 

pãstrate intacte 	i uor de 

curãat 	i dezinfectat 

DA 

Transportul 	deeuriIor 

alimentare 	se va 	face cu 

mijloace 	de 	transport 

autorizate ale prestatorului 

pe cheltuiala sa. 

DA 

Prestatorul 	are 	obIigaia 

evacuãrii zilnice a deeuriIor 

alimentare 

DA 

Locul de livrare Scoala Gimnaziala Armenis 

Gradinita cu Program Normal Armenis 

Scoala Primara Feries 

Gradinita cu Program Normal Fenes 

Scoala Primara Sat Batran 

Gradinita cu Program Normal Sat Batran 
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Data :[ZZ.LL.AAM] 

(numele i prenume) 	  (semnátura i tampila), In calitate de 

	  legal autorizat sã semnez oferta pentru i In numele 

(denumire/nume operator economic) 

Formularul FORMULAR-CADRU PROPUNERE FINANCIARA 

Ofertant, 

(denumirea/nu mele) 

FORMULAR-CADRU PROPUN ERE FINANCIARA 
SERVICII DE CATERING 

Propunerea financiara va cuprinde cele mentionate mai JOS si trebuie prezentatã in urmãtoarea 

structurã: 

1.Se va prezenta - Formularul de Oferta - Pretul din formularul de oferta reprezinta pretul ofertat pentru 

executia contractului conform documentatiei de atribuire si va fi exprimat in lei fara TVA. 	Lipsa 

formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic de angajare in 

contract, ceea ce atrage incadrarea ofertel in categoria ofertelor inacceptabile. Se va prezenta o singura 

oferta de pret, nu se admit oferte alternative. 

2. Ofertantul va prezenta oferta financiarä s pentru principalele categorii activitäi prevãzute in cadrul 

caietului de sarcini completand in acest sens Anexa nr. 1 la formularul de ofertà. 

3. Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu serviciile prestate 

de asociati, subcontractanti, prezentate distinct pentru fiecare asociat, subcontractant in parte (daca este 

cazul). Se va prezenta de asemenea graficul fizic prezentat in propunerea tehnica completat cu valori 

financiare (Grafic fizic si valoric) 
4.1-a intocmirea propunerii financiare se vor respecta in mod obligatoriu cerintele si modalitatile solicitate 

in caietul de sarcini si anexele aferente acestora. 

5. Perioada de valabilitate a ofertei: 3 luni de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei, 

6. Preturile oferite trebuie sa includa toate costurile pentru prestarea completa si in Intregime a serviciilor 

solicitate prin Documentatia de Atribuire. In completarea Formularului de Propunere Financiara, Ofertantul 

trebuie sa tina cont de deducerile facute In conformitate cu prevederile legale, daca este cazul, precum si 

de toate celelalte cheltuieli necesare pentru indeplinirea obligatiilor sale precum si a cheltuielilor si a 

profitului sau. 
7.Pretul ofertat reprezinta un element esential al propunerii financiare a carui realitate si legalitate va fi 

verificata de catre comisia de evaluare. In acest sens vor fi verificate preturile componente ofertate in 

considerarea art. 137 alin 3 litera c din HG 395/2016 care dispune ca o oferta este neconforma cand 

"contine preturi care nu sunt rezultatul liberel concurente si care nu pot fijustificate". 
8.Ofertantul va prezenta indicarea motivata, a informatiilor din propunerea financiara care sunt 

confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei 

aplicabile. Partea din propunerea financiara considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document 
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separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii flu sunt incidente Formularul - 

Declaratie cuprinzand - informatiile considerate confidentiale flu va fi depus, propunerea financiara fund 

astfel considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 

public. Ofertantii vor atasa dovezi care confera caracterul confidential al informatiilor indicate ca 

fund confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elemente confidentiale ale ofertelor. 
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Formularul FORMULAR DE OFERTA 

Ofertant, 

(denu mirea/nu mete) 

FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA 

FORMULAR DE OFERTA 

Data: [introduceti ziva, tuna, anul] 

Anunt de participare: j'mntroducei numOrul anuntului de participareJ 

Obiectul contractului: introduceti obiectul contractului din anuntul de participare] 

Câtre: Autoritatea Contractanti [a se introduce denumirea] 

1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatul/ subsemnaii 	 , reprezentani 

al 

ofertantului 	  (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate 

cu prevederile 5i cerineIe cuprinse In documentaia mai sus mentionatã, sä prestam serviciile 

	 (denumirea serviciilor) pentru suma de 	 , (suma In litere 5i 

In cure, precum i moneda ofertei) platibilã dupã recepa produselor, la care se adauga WA In 

valoare de 	 (suma In litere i 

In afre, precum i moneda). 

2. SubsemnatuI/subsemnaii declarãm Ca: 

a. Am examinat coninutuI documentaiei de atribuire, precum i toate rãspunsurile la solicitärile 

de clarificari comunicate pânã la data depunerii ofertelor i II acceptãm In totalitate, färä flICiO 

rezervã sau restrictie; 

b. Suntem de acord ca oferta noastrã sä rãmâná valabilã pentru o perioada de 

	 [introducei numãrul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv pânä 

la data de 	[ziva/Iuna/anul] i oferta va ramne obligatorie pentru noi 5i cä poate fi acceptatã 

in once moment Inainte de expirarea perioadei mentionate. 

c. Am ineIes i am acceptat prevederile IegisIaiei achiziiiIor publice aplicabile acestei proceduri 

de atribuire, ca i oricare alte cerine referitoare la forma, coninutuI, instructiunule, stipulãrile i 

condiiiIe incluse In invitaia/anunuI de participare $i documentaia de atribuire. Invitaia/AnunuI 

de participare 5i documentatia de atribuire au lost suficiente 5i adecvate pentru pregãtirea unei 

oferte exacte jar oferta noastrã a fost pregãtitä Iuând In considerare toate acestea. 

d. In calitate de ofertant Ia aceasta procedurã de atribuire declarãm cã flu am intreprins 5i nu yam 

Intreprinde nicio aciune i/sau inaciune In scopul de a restriciona concurena. 

3. Dacã oferta noastrã este acceptatä i vom semna contractul de achiziie publicä, ne aflgajãm sã 

constituim garania de bunã execuie In conformitate cu prevederile documentaiei de atribuire, in 

procent de 	 % din valoarea contractului, astfel: 

prin instrument de garantare emis de a societate bancarã prin 
••J 	instrument de garantare emis de a societate de asigurari 

(se bifeazO  opiunea corespunzOtoare) 
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4. Pânã la Incheierea i semnarea contractului de achiziie publicã, aceasta ofertã Impreunã cu 

comunicarea transmisâ de dumneavoastrã prin care oferta noastrã este acceptatã ca fund 

câtigãtoare, vor constitui un contract angajant Intre noi. 

5. IneIegem cá flu suntei obligati sá acceptai oferta cu cel mai scäzut pret sau once sau once 

ofertã primitä. 

DATA 	  

(flume, prenume i semnàturO), in calitate de 	legal autorizat sã semnez oferta 	pentru i In numele 
	 (denumirea/numele operatorului economic) 
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Anexa 1 la Formula rul de oferta 

Nr. 

crt. 
Categorii Activitäi 

Pret unitar 

(Lei färä TVA) 

Cantiate Pret total 

(Lei fara TVA) 

1. SERVICII DE CATERING 25.032 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele i prenume) 	 , (semnãtura 5i tampiIa), In calitate de 

	  legal autorizat sà semnez oferta pentru 5i In numele 

(denumire/nume operator economic) 
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Formular imputernicire generala de reprezentare 

Operator economic 	 (denumirea/numele) 

Imputernicire generala de reprezentare 

Subscrisa 	 cu 	sediul 	 In 

	  Inmatriculatã la Registrul Comerului sub nr. 

	  cod unic de inregistrare 	, reprezentatã legal prin 	  

In calitate de 	 , Imputernicim prin prezenta pe 	  

specimen de semnatura 	 domiciliat In 	 , identificat 

cu B.I./C.I. seria 	 nr. 	, CNP 	  eliberat de 	 , la data de 	 

având funcia de 	 , sã ne reprezinte la procedura de achizitii 	  

organizatã de 	 , in data de 	,ora 	in scopul atribuirii contractului. 

In Indeplinirea mandatului sãu, Imputernicitul va avea urmãtoarele drepturi i obligaii: 

1. Sã semneze toate actele i documentele care rezulta de la subscrisa In legaturã cu participarea la 

prezenta procedurã; 

2. Sã participe In numele subscrisei la procedurã 5i sa semneze toate documentele rezultate pe parcursul 

i/sau in urma desfàurãrii procedurii. 

3. Sä semneze raspunsurile la solicitárile de clarificare formulate de cätre comisia de evaluare In timpul 

desfãurärii procedurii. 

4. Sã depunä in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedurã. 

5. Sa semneze contractul de achizitie publica. 
Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sã angajeze râspunderea subscrisei cu privire 

la toate actele 5i faptele ce decurg din participarea la procedurã. 

Noti: imputernicirea va fi Insotitâ  de o copie dupà un act de identitate all persoanei/persoanelor 

Imputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, paaport). 

Data 	 Denumirea mandantului 

S.C. 	  
reprezentatä legal prin 

(Nume, prenume) 
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Formularul DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE2  

Ofertant, 

(denumirea/numele) 

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE 

Subsemnatul 	 (flume 5i prenume In clar a persoanei autorizate), reprezentant Imputernicit al 

	 (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), In nume propriu i In numele 

asocierii, declar Ca sunt de acord cu toate prevederile contractului publicat in cadrul prezentel proceduri 

de atribuire i ne obligãm sa respectãm toate obligatlile menionate in coninutul acestula. 

Data :[ZZ.LL.AAM] 

(numele i prenume) 	 , (semnätura i tampila), In calitate de 

	  legal autorizat sä semnez oferta pentru 5i In numele 

(denumire/nume operator economic) 

2  Prezentul formular are rol orientativ. Va putea fi prezentat once document cu valoare de declaratie pe proria raspundere. 
Orniterea prezentaril declaratiei de acceptare a clauzelor contractuale va fi temei pentru solicitarea de clarificari. 
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Formularul DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA CERINTELOR 
BENEFICIARULUI PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

Ofertant, 

(denumirea/numele) 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA CERINTELOR BENEFICIARULUI 
PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

Subsemnatul 
reprezentant Imputernicit al 	  
participant la procedura de achizitie publica desfasurata prin procedurã simplificatá având ca object 
	  mentionez ca am luat la 

cunostinta despre cerintele prevazute in documentatia de atribuire si in caietul de sarcini aprobat, 
precum si in normele si normativele tehnice specifice in vigoare si ma oblig sa le respect in totalitate. 

• Ma oblig sa prestez serviciile solicitate in integralitatea br, conform normebor, normativelor si stasurile 
in vigoare la nivel national, jar in cazul modificarii acestora pe timpul derularii contractului, sa aplic 
noile reglementari fara costuri suplimentare pentru beneficiar. Ma oblig sa folosesc materii prime si 

materiale avand certificate de conformitate la nivelul cerintelor din normative. 

Ma oblig sa respect procedurile de executie specifice. 

Declar cá nivelul tehnic solicitat si prezentat va fi meninut pe Intreaga perioada de derulare a 

contractului. 

Ca urmare, Imi insusesc caietul de sarcini in totalitate i documentatia de atribuire asa cum a fost 

publicat pe site-ui www.e-licitatie.ro, cu clarificarile si completarile ulterioare. 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele §i prenume) 	 , (semnãtura i tampiIa), In calitate de 

	  legal autorizat sä semnez oferta pentru §i In numele 

(denumire/nume operator economic) 
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Formularul DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND INDEPLINIREA CERINTEI 

PRIVITOARE LA EXPERIENTA SIMILARA 

Ofertant, 

(denumirea/numele) 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND INDEPLINIREA CERINTEI PRIVITOARE LA 

EXPERIENTA SIMILARA 

Subsemnatul 

reprezentant Imputernicit al 	  
participant la procedura de achizitie publica desfasurata prin procedurà proprie având ca object 
	  mentionez ca subscrisa 

	  indeplineste cerintele privind experienta simillara 

prevazuta in cadrul documentatiei de ofertare. 

Mentionez ca in sustinerea experientei similare prezentam atasat documentelejustificative solicitate 

in cadrul documentatiei, pentru urmatoarele contracte. 

Denumire contract Numar 

contract 

Numar 

proces 
verbal 

receptie 

Data 

incepere 

Data 
finalizare 

Valoare 

fara NA 

Beneficiar 

2.  

3.  

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele 5i prenume) 	 , (semnãtura 5i tampila), In calitate de 

	  legal autorizat sa semnez oferta pentru i In numele 

(denumire/nume operator economic) 
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Formularul Model Acord de Asociere 

ACORD DE ASOCIERE 

Nr. 	din 	  

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se Incheie Intre: 

S.0 	 , Cu sediul In 	 , str. 	  nr 	, telefon 
	 fax 	 , Inmatriculatã la Registrul ComeruIui din 	  sub nr. 

	  Cod UflIC de Inregistrare 	 , cont bancar In care se vor efectua plãtile de càtre 

Beneficiar 	  deschis la 	  adresa banca: 	, reprezentatã 

de 	  având functia de 	  , in calitate de asociat - LIDER DE . 	ASOCIERE 

Si 

S.0 	  cu sediul In 	 , str. 	 , Nr 	, telefon 

	 fax 	  Inmatriculatã la Registrul ComeruIui din 	  sub nr. 

	  cod unic de Inregistrare 	  cont 	 , deschis la 

reprezentatã de 	  având funcia de 

	  in calitate de ASOCIAT 

CAPITOLIJL II - OBIECTUL ACORDULUI 

Art. 2.1 PãriIe convin Infiintarea unei Asocieri compusã din: 

> 	(i -lider de asociere) 	  

> 	(ii - Asociat 1) 	  

) 	(iii - Asociat n), 

is 	având ca scop: 

a) participarea la procedura organizatã de 	 pentru atribuirea contractului 

b) derularea/implementarea In comun a contractului de achiziie publicã In cazul desemnärii ofertei 

comune ca fund côtigãtoare, Cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 

Art. 2.2 Asocierea va Incheia Contractul cu Beneficiarul, In vederea indeplinirii obIigaiiIor contractuale 

conform prevederilor Documentaiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate 

Catigãtoare urmare transmiterii de cãtre 	 a comunicãrii rezultatului procedurii. 

Art. 2.3. Asocierea flu are personalitate juridicã i nu va putea fi tratatã ca o entitate de sine stàtátoare, 

neavând calitate de subject de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil). 
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Art. 2.4. Activitatea desfâuratâ In cadrul Asocierii se realizeazä pe baza principiului independentei 

comerciale i juridice a fiecärei Pãrti Si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile  contractuale asumate 

in vederea realizärii scopului Asocierii. 

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI 

Art. 3. Prezentul acord ramâne In vigoare pna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat 

cu 	 , respectiv pânä la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta i Indeplinirea 

tuturor obligatiilor asumate de Asociere faá de Beneficiar. 

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR 

Art. 4.1. Pãrile convin ca Liderul de asociere este 	  

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fund desemnat ca 

reprezentant autorizat sa primeascá instruciunile contractuale pentru i In numele tuturor membrilor 

Asocierii, de la Beneficiar, sã poarte Intreaga corespondenã cu Beneficiarul 5i, totodatã, va deine puterea 

de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul. 

18 	Art. 4.2. Se imputernice5te 	 , având calitatea de Lider al asocierii, pentru Intocmirea ofertei 

comune i depunerea acestela in numele i pentru asocierea constituitã prin prezentul acord. 

Art. 4.3. PãriIe vor räspunde individual i solidar In faa Beneficiarului in ceea ce prive5te toate 

responsabilitãtile 5i obligaiile decurgând din sau In legatura cu Contractul. 

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va aparã 5i va despagubi cealaltá Parte pentru toate daunele previzibule 

sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau In legaturá cu Incálcarea obligaiiIor asumate prin Contract, 

de cátre Partea culpabilá. 

Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul suferã un prejudiciu in implementarea / derularea contractului 

	  se va indrepta impotriva oricárui membru al prezentei asocieri, pentru a obine 

recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacä respectivul prejudiciu a fost cauzat prin 

aciunea/omisiunea unui alt membru al asocierii. 

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

Art. S. lncetarea Acordului de Asociere poate avea bc In urmãtoarele cazuri: 

a) neincheierea, din once motiv, a Contractului Intre Asociere si Beneflciar,  

b) la Indeplinirea In integralitate a obiectului contractului; 

c) la Incetarea de plin drept a Contractului Incheiat Intre Asociere i Beneficiar, In conformitate cu 

prevederile Contractului. 

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE 

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul 	  - in calitate de Lider al Asocierii, 

sã fie desemnat titular de cont, in vederea efectuãrii operaiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea 

5i incasarea facturilor aferente Contractului 	  
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Datele de identificare sunt urmatoarele: 

Numele titularului de cont: 

Adresa: 

Numar TVA: 

Reprezentant Legal: 

Telefon/fax/e-mail: 

Denumire Banca: 

Adresa Banca: 

Numar cont bancar: 

IBAN: 

*Asociatul 	 - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin 

intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare: 

Denumire: 

Sediul Social: 

Cod Unic de lnregistrare: 

Numr de ordine In Registrul Comertului: 

Cont Bancar: 

Denumire Bancã: 

Adresa Bancã: 

Reprezentant Legal: 

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este 

persoanajuridica nerezidenta in Romania," 

Art. 6.2. (1) In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii: 

	  % (in litere), 

	  % (in litere) 

(2) In caz de atribuire, asociaii au convenit ca membrii asocieril vor presta fiecare activitati componente 

ale obiectului contractului, dupa cum urmeaza 	(Se va mentiona expres pentru fiecare asociat care 

sunt activitatile din cadrul obiectului contractului pe care le va executa) 

Art. 6.3. Asociaii convin sã se susinã ori de câte ori va fi nevole pe tot parcursul realizãrii contractului, 

acordându-i sprijin de naturã tehnicã, managerialã sau/5i Iogistica ori de câte ori situaia o cere. 

Art. 6.4. Nici una dintre Pãrti nu va fi Indreptãitá sâ vândá, cesioneze sau In once altã modalitate sä 

greveze sau sa transmitã cota sa sau parte din aceasta altfel deck prin efectul legii i prin obinerea 

consimtàmântului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat §i al Beneficiarului. 

Art. 6.5. Prezentul acord se completeazà in ceea ce privete termenele i condiiile de prestare a serviciilor, 

cu prevederile contractului ce se va Incheia intre 	  (liderul de asociere) i Beneficiar. 

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere Impreuna Cu toate aspectele i toate efectele ce decurg din, sau 

In legãturã CU acestea,vor fi guvernate de legea românã. 
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(2) Litigiile izvorâte din sau In Iegaturã cu Acordul de Asociere, Intre membrii Asocierii, sunt 

supuse instaneIor de drept comun. 

(3) Solutionarea litigiilor izvorâte din sau In Iegatura cu Acordul de Asociere, Intre membrii 

Asocierii i Beneficiar, se va realiza de cãtre instanta judecãtoreascä de contencios administrativ i fiscal 

românâ, conform Contract. 

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat In limba romanã. 

Prezentul Acord de Asociere s-a incheiat astãzi 	  in 	exemplare. 

LIDER ASOCIAT 
(reprezentant legal/imputernicit conform  actelor statutare/constitutive ale societatii) 

Nume si prenume 

(semnatura si stampila) 

ASOCIAT 1 
(reprezentant legal/imputernicit conform  actelor statutare/constitutive ale societätii) 

Nume si prenume 

(semnatura si stampila) 

ASOCIAT n 
(reprezentant legal/imputernicit conform  actelor statutare/constitutive ale societdii) 

Nume fi prenume 

(semnatura Si stampila) 

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere contine  clauzele obligatorli, partile putônd adauga i alte clauze. 

Nota 2: Lipsa semnãturii reprezentantului legal sau reprezentantului Imputernicit conform  actelor 

statutare/constitutive ale societàtii conduce automat (a nulitatea Acordului de Asociere. 

35 



Formular Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de 

operatori economici 

(denumirea) 
Angajament 

privind sustinerea tehnica si profesionala 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Catre, 	  

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului 	 (denumirea contractului de 

achizitie publica), noi 	 (denumirea tertului sustinator tehnic si pro fesiorial), avand sediul inregistrat la 

	(adresa tertului sustinator tehnic si pro fesional), ne obligam, in mod ferm, neconditionat si 

irevocabil, sa punem la dispozitia 	 (denumirea ofertantului/gruputui  de operatori economici) toate 

resursele tehnice si profesionale necesare pentru indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiilor 

asumate de acesta/acestia, conform ofertei prezentate si contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi 

incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta. 
Acordarea sustinerii tehnice si profesionale flu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia 

celar care au fast incluse in propunerea financiara. 

In acest sens, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la dispozitia 	 

(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice si/sau profesionale 

de   	 necesara pentru indeplinirea integrala, 

reglementara si la termen a contractului de achizitie publica. 

Noi, 	 (denumirea tertului sustinator tehnic si pro fesional), declaram ca intelegem sa 

raspundem, in mod neconditionat, fata de autoritatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii 

asumate de 	 (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), in baza 

contractului de achizitie publica, si pentru care 	 (denumire operatorul/candidatului/grupul de 

operatori economici) a primit sustinerea tehnica si profesionala conform prezentului angajament, 

renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discutiune. 

Noi, 	 (denumirea tertului sustinator tehnic si pro fesional), declaram ca intelegem sa 

renuntam definitiv si irevocabil la dreptul de a invoca once exceptie de neexecutare, atat fata de autoritatea 

contractanta, cat si fata de 	 (denumire ofertant/grupul de ofertanti), care ar putea conduce la 

neexecutarea, partiala sau totala, sau la executarea cu intarziere sau in mod necorespunzator a obligatiilor 

asurnate de noi prin prezentul angajament, 

Noi, 	  (denumirea tertului sustinator tehnic si pro fesional), declaram ca intelegem sa 

raspundem pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor 

prevazute in angajament. 

36 



Noi, 	  (denumirea tertului sustinator financiar), declarãm garantam autoritãtii 
contractante ca vom interveni concretpentru a duce (a Indeplinire toate obligatiile contractuale. In sustinerea 
acestei afirmatii: 

1) Precizam modul In care vom interveni concret pentru a duce la Indeplinire obligaçiile 
pentru 	 care 	 am 	 acordat 
sustinerea 	  

La aceasta sectiune veti descrie modul concret in care, in situatia in care Ofertantul  este in imposibilitatea 
de a derula contractul oferentprezentei  proceduri, Tertul sustinator va duce la indeplinire contractul in cauza. 

In acest scop, in situatia in care Ofertantul  este in imposibilitatea de a derula contractul aferent  prezentei 
proceduri, pornind de La propria expertizà a Tertu(ui sustinator In domeniul contractului ce urmeazO sä fie 
atribuit si prin raportare La necesitãtile, obiectivele si constrângerile autoritãtii contractante, astfel  cum au 
fost acestea descrise in cadrul Caietului de sarcini, raspunsul Dvs, va cuprinde informatii  relevante privind 
abordarea pro pusà de Tertul sustinator pentru executia con tractu(ui. 
Raspunsul Dvs se va elabora astfel  incat so se ofere posibilitatea verificarii  modului in care tertul sustinator 
va executa contractul asigurandu-se totodata corespondenta modului de executare cu cerintele prevazute in 
Caietul de sarcini si anexele acestuia. 

Veti atasa documentejustificative  in acest sens. 

2) Indicam resurse tehnice fi pro fesionale pe care le vom pune to dispozitie in once moment 
va fi necesar Si m se va solicita de catre COMUNA ARMENIS 	 (se var 
indica resursele si se va descrie modul concret in care vor pune to dispozitie). 

La aceasta sectiune: 
veti prezenta resursele tehnice si pro fesion ale pe care le veti pune la dispozitie, modalitatea 

de acces La acestea si documentejustificative) 

Veti arata Intr-un mod concludent Ca veti putea sà va deplasati resursele/utilajele/personalul 

astfel incôt sa interviniti eficient,  Intr-un timp rezonabil, in cazul In care situaia necesitä acest 

lucru, indiferent  de locul de stabilire in RomOnia sau Intr-un alt stat membru a! Uniunii 

Europene sau o çara terta. In acest context, trebuie sã prezentati concret care sunt 

resursele/utilajele/personalul (dupa caz) pe care le veti putea mobiliza in calitate de tert/terti 

sustinator(i) i so aratati modul in va asumati so interveniti In cazul in care contractantul 

intampino dificultoti  pe parcursul indeplinirii contractului 
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3) Experienta similara 

Nr. 

crt. Object contract Cod 

CPV 

Denumirea/nume 

beneficiar 

/client 

Adresa 

Calitatea 
executant 
ului*) 

P ret 

contract 

sa u 

valoarea 

Iucràrilor 

executate 

(In cazul 

unui 

contract 

aflat In 

derulare) 

Procent 

executat In 
perioada de 

referintã 

(%) 

Perioadã 

derulare 

contract 

2 

Prezentul reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate Cu prevederile Legii 98/2016, care 

Is 	da dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de catre noi a anumitor 

obligatii care decurg din sustinerea tehnica si profesionala acordata 	  

(den umirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici). 

Data completarii, 

 

Tert sustinator, 

       

(semnatura autorizata) 

    

       

       

(semndturã autorizatd) 

Nota 1: In sensul art. 182 aIm (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre 

teruI/tertii sustinãtor/sustinãtori din care rezultã modul efectiv prin care teruI/tertii susinãtor/sustinãtori 

va/vor asigura Indeplinirea propriului angajament de sustinere vor fi prezentate Impreuna cu 

Angajamentul ferm, cu oferta 5i cu DUAE, 5i se vor constitui In anexe la angajamentul ferm. 

Documentele prezentate trebuie sa indice care sunt concret resursele tehnice pe care tertul le mobilizeazã 

In cazul In care operatorul economic intâmpinà dificultãti pe parcursul derulärii contractului, tipul acestor 

documente fund determinat de obligatiile asumate de ofertant i teruI susinãtor prin angajamentul ferm. 
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Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintã continutul minim al IneIegerii dintre ofertant 5i ter 

cu privire la acordarea sustinerii. In cazul In care pariIe doresc sä stabileascä 5i alte 

prevederi/drepturi/obIigaii, vor redacta o IneIegere scrisã separatã pe care o vor anexa angajamentului 

ferm, cu conditia ca aceasta sã nu contravinã prevederilor prezentului angajament. 
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Formularul ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Oferta nt, 

(denumirea/numele) 

ACORD cu PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Prin prezentul acord, am fost InStiinat  referitor la faptul cã In conformitate Cu cerinele 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlarnentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecia persoanelor fizice In ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal precum i a 

dispoziiilor legale In vigoare, COMMA ARMENIS are statutul de operator de date cu caracter personal. 

Am fost informat asupra faptului cã datele cu caracter personal, furnizate in mod voluntar de 

subsemnatul, In desfãurarea procedurilor de achiziie publicã precum si in executarea unui eventual 

contract, sunt prelucrate de COMMA ARMENIS, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului 

European nr. 679/2016. Scopul colectãrii acestor date ii reprezintã acela de a fi utilizate doar i numai In 

desfãurarea procedurii de achiziie publicã precum i In executarea contractului (In cazul In care acesta va 

fi incheiat cu dumneavoastrã). 
Am luat la cunotinã asupra faptului cä In cazul existentei unui refuz de furnizare a anumitor date 

cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfãurarea In mod legal a procedurilor, va fi atrasã dupã 

sine respingerea ofertei. 
In màsura In care consider cã este cazul, ma oblig sá Imi exercit drepturile de acces, intervenie 5i 

de opozitie privind datele cu caracter personal furnizate, In condiiile prevãzute de Regulamentul U.E. 

nr. 679/2016, printr-o cerere scrisã, semnatã i datatã, depusa la sediul instituiei. 

Având in vedere cele expuse mai sus, Ineleg sã Imi exprim consimãmântul In mod liber i 

neechivoc, la prelucrarea datelor cu caracter personal, de cãtre operatorul de date cu caracter personal, 

In vederea desfãurrii procedurii de achiziie publicã i executare a contractului. 

Semnãturã 	 Data 
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ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr 	/ 	 

Ar-ti. PãriIe acordului: 

	  reprezentatà prin 	  In calitate de contractor 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

	 reprezentatã prin 	  In calitate de subcontractant 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

Art. 2. Obiectul acordului: 
Pãrtile au convenit ca In cazul desemnãrii ofertei ca fund câtigàtoare la procedura de achiziie publicã 

organizatã de 	 sã desfäoare urmätoarele activitai ce se vor 

subcontracta 	  

Art.3. Valoarea in lei fara tva a activitatilor ce se vor executa de subcontractantul 	reprezinta un 

procent de _% din valoarea totalã in lei fara tva a ofertei financiare depuse in cadrul procedurii la care 

se refera prezentul acord de subcontractare. 

Art.4. Durata de prestare a 

 

(serviciilor) este de 	 luni. 

 

Art. 5. Alte dispozitii: 

Incetarea acordutui de subcontractare 

Acordul ii inceteazã activitatea ca urmare a urmãtoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul; 

b) alte cauze prevãzute de lege. 

Art. 6. Comunicãri 
Once comunicare Intre pári este valabil Indeplinitâ dacã se va face in scris i va fi transmisã la 

adresa/adresele 	 , prevãzute la art.1 

Art.7. Subcontractantul se angajeazã faã de contractant cu aceleai obligaii i responsabilitati pe care 

contractantul le are fata  de investitor conform contractului 	 (denumire contract). 

. 	Art.8. NeInelegerile dintre pãri se vor rezolva pe cale amiabilâ. Dacã acest lucru flu este posibil, litigiile 

se vor soIuiona pe cale legala. 

Prezentul acord s-a Incheiat In douA exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

(contractant) 	 (subcontractant) 

Note: 
Prezentul acord constituie un model orientativ §i se va completa in funcie de cerinele specifice ale 

obiectului contractului/contractelor. 
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In cazul In care oferta va fi dedaratã câtigâtoare, se va Incheia un contract de subcontractare In aceIeai 

condiii in care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantã. Este interzisã subcontractarea 

totalã a contractului. 
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Nr. 

Data 

CONTRACT DE ACHIZITIE PUBUCA DE SERVICII 

,,SERVICII DE CATERING IN CADRUL PROGRAMULUI PILOT DEACORDAREA UNUI SUPORT 
ALIMENTAR" 

Nr. 	 din data de 	  

Având ca temei legal: 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice Cu modificärile i completãrile ulterioare, 

S-A 1NCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE PRESTARI SERVICII (SERVICII DE CATERING) 

denumit In continuare "Contractul" 

Intre 

O 	COMUNAARMENIS 
cu sediul in localitatea Armenis, Str. Principala nr. 368, jud. Caras Severin, cod fiscal 3227980,, reprezentatä prin 

loan Cristian VELA - PRIMAR, in calitate de achizitor, pe de o parte 

si 

Sc 	  
nr. 	 , judet 

inmatriculata in Registrul 

cu sediul in localitatea 	  - str. 	  

telefon/fax: 	  

Comertului de pe langa Tribunalul 	  

fiscala 	 , cont nr. 

la Trezoreria Statului, reprezentata prin administrator - 

de Prestator. 

sub nr. JJ 	/_______ cod unic de identificare 

	  deschis 

	  in calitate 

au convenit Incheierea prezentului Contract, Cu respectarea urmatoarelor Condiii Contractuale: 
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2. Definitii 

In prezentul contract urmãtorii termeni vor fi interpretai astfel: 

- contract- reprezintâ prezentul contract 5i toate Anexele sale. 

- achizitor si prestator - pãrtile contractante, aa cum sunt acestea numite In prezentul contract; 

- pretul contractului- preul plátibil prestatorului de cãtre achizitor, in baza contractului, pentru Indeplinirea 

integralã i corespunztoare a tuturor obligaiiIor asumate prin contract; 

- servicii - activiti a cror prestare fac obiectul contractului; 

- produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i once alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la 

- prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform 

contractului; 

- forta majorã- un eveniment mai presus de controlul pãrilor, care flu se datoreazã greelii sau vinei acestora, 

care nu putea fi prevãzut la momentul Incheierii contractului 5i care face imposibilã executarea i. respectiv, 

Indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rázboaie, revoluii, incendii, inundatil sau once 

alte catastrofe naturale, restrictii apãrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivã ci 

enunciativã. Nu este considerat fortã  majorã un eveniment asemenea celor de mai sus care, färã a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pãri; 

- zi- zi calendaristicã; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 
In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural 

5i vice versa, acolo uncle acest lucru este permis de context. 
Ternienul "zi"sau "zile" sau once refenire la zile reprezintä zile calendaristice dacã nu se specifica in mod diferit. 

CLAUZE OBLIGATORII 

. 	4. Obiectul principal al contractului. 
Denumire contract: "SERVICII DE CATERING IN CADRUL PROGRAMULUI PILOT DE ACORDARE A UNUI 

SUPORT ALIMENTAR" 

4.1 	Prestatorul se obliga sa asigure zilnic pregatirea, prepararea 5i livrarea hranei pentru elevii care 

frecventeazã unitatile de invatamant in cantitãtile i coninutuI caloric obligatoriu prin normele de hranã prevãzute 

in legisIaia In vigoare (conform caietului de sarcini anexa la prezentul contract) in perioadele convenite i In 

conformitate cu obligaiiIe asumate prin prezentul contract. 

4.2 	Achizitorul se obliga sá plateasca preul convenit in prezentul contract pentru serviclile prestate atribuit 

in urma organizãrii procedunii de achiziie. 

S. Pretul contractului 
5.1 	PreuI convenit pentru Indeplinirea contractului, platibil prestatorului de cãtre achizitor, este de 

el la care se adauga TVA de 	lei (plata taxei pe valoare adaugata se va face la cota TVA prevãzutã de legisIaia 

in vigoare Ia data facturrii) 
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5.2 	Pretul contractului este unul maximal, platile se vor efectua in functie de comenzile ferme emise de catre 

achizitior. 

6. Durata contractului 

6.1 	Durata prezentulul contract este de la 

 

pana la 	  

 

7. Executarea contractului 

7.1 	Executarea contractului (livrarea Pachetelor) Incepe la data de la semnarea contractului de ambele parti. 

8. Documentele contractului 

8.1 	Documentele contractului sunt: 

propunerea financiara 

propunerea tehnica 

- 	 caietul de sarcini (toate cerinele impuse in caietul de sarcini sunt clauze obligatorii si trebuie respectate 

de cätre prestator) 

9. ObligaiiIe principale ale prestatorului 

9.1 	Prestatorul se obligã sã asigure zilnic pregãtirea, prepararea i Iivrarea hranei pentru copii care 

frecventeazã unitatea contractantã, In cantitàtile i continutul caloric stabilit prin normele de hranã prevãzute de 

IegisIaia In vigoare,(conform caietului de sarcini anexa la prezentul contract) in perioadele convenite 5i In 

conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract. 

9.2. 	Prestatorul se obligã sa asigure termenele de livrare a hranei In conformitate cu graficul Intocmit de 

autoritatea contractanta. 

9.3 	Prestatorul va Iivra pachetele alimentare conform comenzilor venite din partea achizitiorului.. 

9.4 	Prestatorul se obliga sa preparare hrana in conformitate cu necesitãtile calorice si cantitative ale copiilor, 

pe baza caietului de sarcii anexa la contract 

9.5 	Prestatorul se obliga sa nu prepare si sa flu distribule alimente nerecomandate copiilor coIari i prescolari 

din Anexa Nr. 1 a Ordinului 1563/2008. 

9.6 	Prestatorul se obliga sa flu prepare si sa nu distribule alimente cu Contiflut menionat in caietul de sarcini. 

9.7 	Prestatorul se obliga sa asigure prepararea hranei din produse agroalimentare de calitate, insotite 

obligatoriu de certificate de calitate i sanitar veterinare. 

9.8 	Prestatorul se obliga sã asigure condiiile igienico-sanitare prevãzute de actele normative in vigoare 

pentru depozitarea 5i pãstrarea produselor agroalimentare, respectiv pentru distribuia hranei. 

9.9 	Prestatorul se obliga sa transporte Si sa distribuie hrana, cu mijloace de transport autorizate DSP Si DSV, 

In recipiente inoxidabile, Inchise etari5, individuale pentru fiecare fel de mâncare, pentru fiecare grupa de 

prescolari, in conformitate cu normele de igiena In vigoare. Mijloacele de transport i/sau containerele folosite la 

trasportul alimentelor trebuie mentinute curate 5i In bune condiii pentru a proteja alimentele de contaminare Si 

trebuie, uncle este necesar, sã fie create i construite pentru a permite o curãire adecvatã i/sau dezinfectie. 
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9.11 	Prestatorul are obligaia sa Iivreze hrana direct la sediile Unitatii de Invatamant, se va Intocmi fia de 

Insotire a alirnentelor ( pentru fiecare transport) care se va semna de ctre reprezentantii prestatorului si de cãtre 

reprezentantul Unitatii de Invatamant. 

9.12 	Prestatorul se obliga sa Intocmeascã cantitativ-valoric documentele legale (note de distributie, bonuri de 

predare-transfer, restituire, bonuri de repartiie-distribuie) pentru distribuirea produselor agroalimentare i a altor 

bunuri ce intrã In consum. Produsele aprovizionate vor fi Insotite de documente legale prevazute de legisIaia In 

vigoare (facturi fiscale, aviz de Insotire a mãrfii, avize, certificate sanitar veterinare, decIaraii de conformitate, 

certificate de calitate). 

9.13 	Prestatorul se obliga sa execute serviciile prezentului contract exclusiv cu personal calificat. Personalul 

prestatorului care lucreazã la prepararea hranei trebuie sã aibã analizele medicale la zi i sã respecte regulile 
igienico-sanitare preväzute de Iegislaia In vigoare. Personalul bucàtäriilor sau oficiilor va fi supus controlului 

medical la angajare si controalelor medicale periodice. Fiecare persoana care lucreazã in zona de manipulare a 

alimeritelor va mentine curãtenia personala la un nivel malt si va purta echipament de protecie adecvat si curat. 

9.14 	Prestatorul Ii asumã obligaia de a presta serviciul de peparare si servire a hranei In deplina concordana 

cu HG 421/2008 i Ordinul 914/2006 al Ministerului Sãnãtãii i Familiei privind aprobarea normelor privind 

condiiiIe pe care trebuie sa la Indeplineascà o institutie in vederea obinerii autorizaiei sanitare de funcionare. 

9.15 	Prestatorul va obine de la instituiiIe avizate i autorizaii privind activitãile de: protecia muncii, P.S.I, i 

protecia copilului, In vigoare la data Intocmirii contractului de servicii i actualizarea acestora pe toatã durata 

contractului. 

9.16 	Echipamentele cu care prestatorul va furniza serviciile, cat i echipamentele de rezervã vor ti conform 

Iegislatiei române In vigoare i standardele europene. 

9.17 	Prestatorul trebuie sa rezolve imediat sesizãrile si reclamatiile privind calitatea hranei. 

9.18 	In vederea rezolvärii problemelor curente si evitãrii unor disfunctionalitati, prestatorul va numi o persoana 

cu responsabiIitãi operative care va prelua zilnic solicitãrile din partea instituiei. 

9.19 	Prestatorul se obliga sa despãgubeascä achizitorul Impotriva oricãror: recIamaii i aciuni Injustiie, ce 

. 	rezultã din Incãtcarea unor drepturi de proprietate intelectualã (brevete, nume, mãrci Inregistrate etc.), legate de 

echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau In Iegãturä cu produsele achizitionate, i 

daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de once naturä, aferente, cu excepia situatiei In care o astfel de incãlcare 

rezultã din respectarea caietului de sarcini Intocmit de cätre achizitor. 9.2013restatorul este pe deplin responsabil 

pentru prestarea serviciilor de preparare si distribuire a hranei- Totodatã, este räspunzãtor atât de sigurana tuturor 

operaiuniIor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatã durata 

contractului. 

10. ObligaiiIe principale ale achizitorului 
10.1 	Comanda pentru numãrul de porii ce vor trebui preparate i servite se va face zilnic pânã la ora 08:30 i 

va fi valabilã pentru ziva respectiva. Comanda se va face de cãtre persoana desemnatã de coordonatorul instituiei. 

Numãrul de porii comandate zilnic se va realiza In funcie de prezena zilnicã a copiilor In Unitatea de Invatamant, 

existând fIuctuaii In funcie de numãrul de inträri i ieiri, precum i In funcie de anumite situaii ce pot interveni 
(de ex. boalã). 
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10,2 	Predarea- preluarea hranei se va face sub supravegherea personalului desemnat care va consemna 

aspectul cantitativ i calitativ al alimentelor Intr-un registru. 

	

10.3 	Personalul administrativ are obligaia i dreptul de a urmãri i verifica distribuirea alimentelor pe tot 

parcursul desfãurãrii acestor activitäii. In cazul In care se constatã abateri ce pot conduce la consecine grave 

pentru starea de sãnãtate a copiilor, personalul administrativ va avea dreptul s6 opreascá distribuirea hranei, lar 

prestatorul va fi obligat sä Inlocuiascã alimentele sau hrana In cauzã cu altele corespunzãtoare, In decurs de 30 

minute, färã a pretinde pIai suplimentare pentru aceasta. 

	

10.4 	Zilnic, o probã din hrana preparatã, de la fiecare meniu servit, va fi pãstratá In frigider timp de 48 ore. De 

asemenea, hrana va fi verificatá obligatoriu de cãtre personalul desemnat de coordonatotul lnstituiei. Avizul 

acestora va fi pe documentul de distribuie. 

	

10.5 	Achizitorul se obligã de a efectua plata cãtre furnizor In termen de 30 zile de la data primirii (Inregistrãrii) 

facturii. Achizitorul are obIigaia de efectua plata cãtre furnizor pe baza facturii, insotita de procesul verbal de 

recepie calitativã si cantitativã al produselor pentru care sa emis factura, semnat fara obiectiuni de cãtre comisia 

de recepie. 

	

10.6 	Plata se va realiza lunar, prin ordin de platã, pe baza facturii acceptate de achizitor, In contul furnizorului 

deschis la trezorerie. 

	

10.7 	Factura va fi emisa lunar pentru produsele efectiv Iivrate si numai dupã semnarea fara obiectiuni de cãtre 

achizitor a procesului verbal de receptie pentru fiecare comanda. 

11. Sanciuni pentru neindeplinirea culpabilà a obIigaiiIor 

	

11.1 	In cazul In care, din vina sa exclusivã, furnizorul nu reuete sã-i execute obligatiile asumate prin contract, 

atunci achizitorul are dreptul fãrã necesitatea vreunei notificãri i färä a exclude alte cai de sanciune din contract, 

de a deduce din preuI contractului fara TVA, o dobanda penalizatoare egala cu nivelul ratei dobânzii de referina 

a BNR plus 8 puncte procentuale pentru fiecare zi de intarziere pana la Indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda 

aplicata la contravaloarea obIigaiiIor neindeplinite. 

. 	11.2 	In cazul In care achizitorul nu onoreazä facturile in termen de 30 de zile de la emiterea facturii, atunci 

acesta are obligatia de a plãti dobanda penalizatoare egala cu nivelul ratei dobânzii de referina a BNR plus 8 

puncte procentuale pentru fiecare zi de intarziere pana la Indeplinirea efectiva a obligaiilor, dobanda aplicata la 

cuantumul sumei neachitate. 

	

11.3 	PenaIitãiIe datorate conform clauzelor 11.1. si 11.2 curg de drept din data scadenei obIigaiiIor asumate 

conform prezentului contract. 

	

11.4 	Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzàtoare a obligatiilor asumate, 

care depãete valoarea penaIitãiIor ce pot fi percepute in conditiile art. 12.1 i 11.3, in completare, päriIe 

datoreazä si daune interese suplimentare minimale de 40 euro. 

	

11.5 	Achizitorul Ii rezervä dreptul de a renuna la contract, printr-o notificare scrisä adresatä furnizorului, tarã 

nici o compensaie, dacã acesta din urmä dä faliment, cu condiia ca aceastä anulare sã nu prejudicieze sau sã 

afecteze dreptul la actiune sau despãgubire pentru furnizor. In acest caz. furnizorul are dreptul de a pretinde 

numai plata corespunzãtoare pentru partea din contract indeplinitã pana la data denunärii unilaterale a 

contractului. 
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11.6. 	Se considera intarziere daca furnizorul flu onoreazã in totalitate comanda solicitata sau flu respecta 

termenul de furnizare, astfel fund aplicabile sanciuniIe preväzute la clauza 12.1 din prezentul contract. 

CLAUZE SPECIFICE 

12. Garania de bunã executie a contractului 

12.1. Prestatorul va furniza Achizitorului, In termen de 5 zile lucrãtoare de la data semnãrii contractului, o Garantie 

de Bunã Executie pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. 

12.2. (1) Cuantumul Garaniei de Bunã Executie a contractului reprezintã 10% din valoarea ofertatã, ce se 

regäsete in propunerea financiarã, anexä la contract, exclusiv TVA 5i se va constitui astfel: 

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis In condiiiIe Iegii de o societate 

bancarà sau de o societate de asigurãri, care devine anexã la contract. Garania trebuie sã fie 

irevocabilã.lnstrumentul de garantare trebuie sã prevada ca plata garaniei se va executa necondiionat, 

respectiv la prima cerere a beneficiarulul, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei 

garantate, 

sau 

b) reineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale,  Intr-un cont de disponibil distinct deschis 

la Trezoria Statului i pus la dispozitia Achizitorului. Suma initialã care se va depune de cãtre Antreprenor 

in contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie sã fie mai mica de 0,5% din valoarea ofertata, 

fãrã TVA. 

(2) In cazul in care pe parcursul executãrii contractului, se suplimenteazã valoarea acestuia, contractantul are 

obligaia de a completa garania de bunã execuie in coreIaie cu noua valoare a contractului de achizitie publicâ, 

12.3. In situaia in care instrumentul de garantare preväzut la art. 12.2 lit, a) nu acopera toatä perloada de 

vatabilitate a contractului, Antreprenorul are obIigaia prelungirii acestuia cu 28 de zile Inainte de data de expirare. 

12.4. (1) Achizitorul va executa Garania de Bunã Executie, In eventualitatea in care: 

a) Antreprenorul flu reuete sâ prelungeascä valabilitatea Garaniei de Bunã Executie, aa cum este prevàzut la 

• art. 12.3., situaie In care Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garaniei de Bunä Executie; 

b) Prestatorul flu pIãtete Achizitorului, In termen de 20 de zile, a sumä datoratä potrivit Contractului; 

c) Prestatorul flu reuete sã remedieze o defeciune in termen de 20 de zile de la primirea solicitãrii Achizitorului 

privind remedierea defeciunii; 

d) oricând pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat, In cazul In care Antreprenorul nu Ii 

indeplinete obIigaiiIe asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra Garaniei de Buná Executie, 

Achizitorul are obIigaia de a notifica pretenia Prestatorului, cat 5i emitentului instrumentului de garantare 

precizând obligaiiIe care nu au fost respectate, cat 5i modul de calcul al prejudiciului; sau (e) se creeazä 

circumstane care sã indreptãeascã Achizitorul sã rezilieze Contractul, indiferent dacã s-a trimis sau flu Intiinare 

de reziliere. 

(2) In situ4a executãrii garaniei de bunã execuie, partial sau total, Prestatorul are obIigaia de a reintregi garania 

in cauzä raportat la restul rämas de executat 

13. AIte resposabilitã;i ale prestatorului 
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13.1 	In situaia in care personalul arigajat uzeaza de dreptul la greva, prestatorul trebuie sa asigure 

desfasurarea activitatii de hranire. 

13.2 	(1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevãzute In contract cu profesionalismul i 

promtitudinea cuvenite angajamentului asumat 5i In conformitate cu propunerea sa tehnicã, anexa la contract. 

(2) Prestatorul se obliga sâ supravegFieze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, 

instaIaiiIe, echipamentele i once alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivá cerute de 5i pentru contract, 

In mãsurã in care necesitatea asigurãrii acestora este prevázutã in contract sau se poate deduce In mod rezonabil 

din contract. 

13.3 	Prestatorul este pe depliri responsabil pentru executia serviciilor In conformitate cu graficul de prestare 

10 	Intocmit de achizitor. Totodatã, este rãspunzãtor atât de sigurana tuturor operaiuniIor i metodelor de prestare 

utilizate, cat 5i de calificarea personalului folosit pe toatA durata contractului. 

14. AIte responsabilitài ale achizitorului 

14.1 	Achizitorul se obligA sà punã Ia dispoziia prestatorului once facilitãti i/sau informaii pe care acesta le-a 

cerut in propunerea tehnicã 5i pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 

15. Receptie Si verificäri 

15.1 	Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea br cu 

prevederile din propunerea tehnicã 5i din caietul de sarcini. 

15,2 	Recepia hranei se va realiza zilnic de cãtre achizitor prin personalul desemnat. Nu se va distribui hrana 

tarä avizul de Insoire al acesteia. in cazul constatãrii unor deficiene in prestarea serviciilor, acestea se comunicä 

imediat in scris prestatorului jar mäsurile de remediere a deficieneIor vor fi stabilite de comun acord. 

15.3 	Personalul administrativ are obligatia i dreptul de a urmãri i venifica distribuirea alimentelor pe tot 

parcursul desfãurärii acestor activitãii. in cazul In care se constatä abateri ce pot conduce la consecinte grave 

pentru starea de sänãtate a copiibor, personalul administrativ va avea dreptul sã opreascã distribuirea hranei, iar 

• prestatorul va fi obligat sa inbocuiascä alimentele sau hrana In cauzã cu altele corespunzätoare, In decurs de 30 

minute, fãrã a pretinde plati supbimentare pentru aceasta. 

15.4 	Cantitatile constate lipsa in urma verificãribor efectuate vor fi deduse din facturi. In situaia in care 

prestatorul flu remediazä deficientele constate de cãtre autonitatea contractanta sau un reprezentant al eabonuIui 

superior al acesteia, se aduce la cunostinta in scris prestatorului termenul limita de remediere, jar in caz contrar 

se decIaneazã procedura de reziliere a contractului cu toate consecineIe ce decurg din aceasta. 

15.5 	Zilnic, o probã din hrana preparatã, de la fiecare meniu servit, va fi pästratã In frigider timp de 48 ore. De 

asemenea, hrana va fi verificatã obligatorlu de cãtre personalul desemnat de coordonatotul Instituiei. Avizul 

acestora va fi pe documeritul de distribuie. 

15.6 	Verificãnile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia 

de a notifica, In scris, prestatorului, identitatea reprezentaniIor sai Imputernicii pentru acest scop. 

16. Incepere. finalizare, Intârzieri, sistare 

16.1 	(1) Prestatorul are obligatia de aIncepe prestarea serviciiborIncepând cu data de 
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(2) In cazul In care prestatorul suferá Intârzieri $i/sau suportã costuri suplimentare, datorate In exclusivitate 

achizitorului pãrile vor stabili de comun acord: prelungirea perioadei de prestare a serviciului, i totalul 

cheltuielilor aferente, dacã este cazul, care se vor adauga la preuI contractului. 

	

16.2 	(1)Serviciile prestate In baza contractului trebuie finalizate In termenele convenite de pàri. 

(2) In cazul in care: once motive de Intârziere, ce nu se datoreazã prestatorulul, sau alte circumstane 

neobinuite susceptibile de a surveni, aitfel decât prin Incâlcarea contractului de cãtre prestator, Indreptãtesc 

prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricãrei faze a acestora, atunci pãrile 

vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor semna un act aditional. 

	

16.3 	In afara cazului in care beneficiarul flu este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, once 

Intârziere in Indeplinirea contractului dã dreptul beneficiarului de a solicita penalitãti prestatorului. 

17. Ajustarea preului contractului 

- nu este cazul 

18. Subcontractanti 

- flu este cazul 

19. Cesiunea 

- nu este cazul 

20. Incetarea Contractului 

	

20.1 	Prezentul contract inceteaza de pun drept, fara a mai fi necesara intervenia unei instanejudecãtoretii 

sau tribunal arbitrai), in cazul in care una dintre parti: 

- flu isi executa una dintre obligatille prevãzute in prezentul contract; 

- este declarata in stare de incapacitate de plãti sau a fost declansata procedura de lichidare Inainte de inceperea 

• executärii prezentului contract; 

- isi incalca oricare dintre obligaiiIe sale, dupã ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de cãtre cealalta parte, 

ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract. 

- cesioneazã drepturile si obligaiiIe sale prevãzute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti; 

- prin ajungerea la termen. 

21. Rezilierea contractului 

	

21.1 	Nerespectarea de cãtre furnizor, din culpa sa exclusiva, a obligaiiIor asumate prin prezentul contract, da 

dreptul achizitorului de a rezilia contractul si de a pretinde plata de daune-interese, al cãror cuantum se va stabilii 

in conforniitate cu prevederile Codului de procedurã fiscalã. 

	

21.2 	Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea notificärii scrise de 

cãtre achizitor, daca furnizorul flu-Si 1ndepIinete obIigaiile asumate in acest termen, jar cu privire la plata 

daunelor interese, prezentul Contract conStituie titlu executoriu. 
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