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Scoala Gimnaziala Nr.88 

Str.Odobesti nr.3 

Sector 3, Bucureşti 

Tel/fax: 021/348.04.45 

Nr.197 /21.11.2022 

 

Aprobat 

Director, 

Prof.Bubueanu Nadia 

 

Documentație de atribuire 

                                                         Servicii de catering pentru scoli 

 

 

Important:Procedura de atribuire a prezentului contract de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze 

suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu 

această destinație, făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub 

incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice 

și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă precizează că va încheia 

contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin 

alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi 

alocate, autoritatea contractantă, își rezervă dreptul de a anula prezenta procedură, în condițiile în care nu există o altă 

sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212, alin (1), lit c, teza 2 din Legea 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei 

proceduri înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi făcută răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării 

procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată despre 

existența unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea clauzei suspensive, 

asumându-și întreaga răspundere pentru eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. 
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1. Informații generale despre autoritatea contractantă 

Denumire: SCOALA GIMNAZIALA NR.88 

Adresă: Str.Odobesti nr.3., Sector 3, Bucuresti 

Localitate: Municipiul Bucureşti Ţara: Romania 

Punct de contact: Scoala Gimnaziala nr.88., Str.Odobesti nr.3,  

Sector 3, Bucuresti 

Telefon: +40021/3480445 

 

E-mail: scoalagimnaziala88@yahoo.com 

2. Sursa de finanţare 

Bugetul local:Valoarea estimată pentru anul 2022 fără TVA este de 89218.36 lei, TVA 9% 8029.65 lei; valoarea 

estimată inclusiv TVA, este de 97248.01 lei. 

Suma totală estimată cuprinde contravaloarea tuturor serviciilor solicitate. 

3.Legislaţia aplicată 

Procedură aplicată: procedură simplificată proprie a autorităţii contractante, aprobată și înregistrată cu nr. 

2872/11.11.2022. Serviciile propuse spre achiziționare se încadrează în Anexa nr. 2 a Legii nr. 98/2016, la 

categoria –Servicii de catering pentru scoli 

Procedura se finalizează prin: Încheierea unui contract de prestări servicii. 

4.Obiectul contractului 

Categoria serviciului: serviciile se încadrează în anexa 2 a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

Cod CPV:  55524000-9 – Servicii de catering pentru scoli  REV (2). 

Locul de prestare:sediul unitatii de invatamant din Str. Odobesti Nr. 3., Sector 3, Bucuresti pentru Programul 

Scoala dupa Scoala si in Str Nerva Traian Nr 8, sector 3, Bucuresti pentru Cresa Alex. 

Obiectul contractului: “Servicii de catering pentru scoli” 

Durata contractului :- 05.12.2022-31.12.2022. 

Autoritatea contractanta poate prelungi contractul cu 4 luni pentru inceputul anului 2023 (ianuarie-aprilie), prin 

act aditional, conform prevederilor art. 165 alin. (1) din H.G. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, 

conform legislatiei in vigoare in limitele fondurilor bugetare. 

5. Informaţii privind contractul: 

Autoritatea contractantă va încheia un contract de prestări servicii. 

6. Participare și situații de excludere de la procedură 

Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri:  

a) să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a 

tuturor ofertelor în cauză;  

b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub 

sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.  

7. Forma juridică pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit 

contractul de prestări servicii. 

Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune ofertă comună. 

Asocierea va fi legalizată înainte de data semnării contractului de prestări servicii,  în cazul în care oferta 
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comună este declarată câştigătoare. Ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnică posibilitatea de a 

subcontracta parte/părți din contract.  

Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de 

recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi, urmând ca la semnarea contractului cu autoritatea contractantă  să 

prezinte contractul/contractele de subcontractare. 

 

 

 

8. Procedura aplicată 

Procedură simplificată proprie a autorității contractante, aprobată și înregistrată cu nr. 2872/11.11.2022 

 

9. CRITERII DE CALIFICARE  

9.a.SITUAŢII DE EXCLUDERE DE LA PROCEDURĂ 

SITUAŢIA 

PERSONALĂ 

 

 

 

 

 

Ofertanții (individual sau asociaţi), terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se 

regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016. 

Ofertanții (individual sau asociaţi), terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se 

regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. 

Cerinţe obligatorie de calificare: 

1. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 164, alin. 1 și alin.2  din 

Legea nr. 98/2016 – se va completa Formularul nr. 7din secțiunea Formulare 

2. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 165 și art. 167 din Legea 

98/2016 -  se va completa Formularul nr. 8 din secțiunea Formulare 

3. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016 – se va 

completa Formularul nr. 4 din secțiunea Formulare 

Încadrarea intr-una din situatiile prevăzute mai sus duce la excluderea operatorului economic din 

prezenta procedură.  

9.b. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 

Notă 

Ofertantul/asocierea care nu face dovada cerinţelor de calificare impuse la acest criteriu va fi descalificat/ă. În cazul 

în care documentele nu sunt emise în limba română, acestea vor fi însoţite de traducerea autorizată în limba română și 

vor fi legalizate. Toate documentele (certificate, autorizaţii, acte emise de instituţiile statului, etc.) ofertei trebuie să fie 

valabile la data deschiderii ofertei. Fiecare din documentele de mai jos va fi prezentat ca document original sau copie 

certificată  pentru conformitate cu originalul semnată şi ştampilată, pe fiecare pagină.  

Persoane juridice 

române  

- Persoane juridice 

de drept privat, 

persoane juridice 

Cerinţe de calificare pentru ofertant/ toţi asociaţii: 

Se vor prezenta următoarele(după caz): 

-Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului şi certificat 

constatator emis de ONRC valabil la data depunerii ofertei; 

-Document de inregistrare Sanitara Veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru 

activitatile din unitatile de vanzare cu amanuntul emisa de ANSVSA BUCURESTI 

- Acord de functionare pentru activitati desfasurate in spatii comerciale eliberat de 
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de drept privat 

fără scop 

patrimonial, 

persoane fizice 

autorizate, 

instituții publice  

 

Consiliul Local  Directia Generala de Politie Locala Serviciul Autorizare  

-Autorizatie Sanitara Veterinara pentru mijloacele de transport al produselor de origine 

animala emisa de ANSVSA Bucuresti  

-Certificat ISO – Sistem de Management al calitatii 

-Certificat ISO -  Sistem de Management al Sigurantei Alimentului 

-Buletin de analiza conform Program Autocontrol conform HACCP 

-Medicina muncii- fisa de aptitudini angajat, bulentin de analize pentru personalul angajat 

Documentele trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor; din documentele 

prezentate trebuie să reiasă că operatorul economic are capacitatea de exercitare 

profesională corespunzătoare obiectului contractului. În cazul unei asocieri, fiecare 

membru al asocierii este obligat să prezinte aceste documente. 

Persoane juridice străine 

 

 

Cerinţe de calificare pentru ofertant/ toţi asociaţii: 

Se vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă 

din punct din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara de 

origine sau din ţara în care ofertantul este rezident, prezentate, în original sau copie, 

însoţite de traducerea autorizată în limba română şi legalizate. Documentele trebuie să fie 

valabile la data deschiderii ofertelor; din documentele prezentate trebuie să reiasă că 

operatorul  economic  are capacitatea de exercitare profesională corespunzătoare 

obiectului contractului .În cazul unei asocieri, fiecare membru  al asocierii este obligat 

să prezinte aceste documente. 

 

Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, capacitatea tehnică şi/sau profesională se 

demonstreză prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. În cazul în care acestea nu sunt 

emise în limba română, documentele vor fi însoţite de traducerea autorizată în limba română şi vor fi legalizate. 

Toate documentele (certificate, autorizaţii, acte emise de instituţiile statului, etc.) ofertei trebuie să fie valabile la 

data deschiderii ofertei. Fiecare din documentele de mai jos va fi prezentat ca document original sau copie 

certificată pentru conformitate  cu originalul, semnată şi ştampilată, pe fiecare pagină. 

Declaraţie privind lista principalelor 

prestări de servicii realizate în 

ultimii 3 ani în domeniul  de 

activitate aferent obiectului 

contractului 

Ofertantii trebuie sa demonstreze ca în ultimii 3 ani (calculati pâna la data 

limita de depunere a ofertelor) au prestat servicii similare indiferent dacă 

aceştia sunt autorităţi contractante publice sau clienţi privaţi, rapoartat la 

valoarea estimata cumulata de cel putin: 89218.36 lei fara tva, se va 

completa Formularul nr.6. din secţiunea Formulare 

Se va prezenta lista principalelor servicii prestate. conţinând valori, 

perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi 

contractante publice sau clienţi privaţi. 

În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru 

al asocierii va prezenta informații cu privire la modul de îndeplinire a 

cerințelor de capacitate tehnică și profesională, precum şi documentele 

justificative corespunzătoare, proporțional cu cota de implicare în 

executarea contractului. 
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Ofertantul (individual sau asociaţi) are dreptul să invoce susţinerea 

unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la 

capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice 

existente între ofertant. şi terţul/terţii respectiv/respectivi. În această 

situaţie, ofertantul are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a 

luat toate măsurile pentru a avea acces în orice moment la resursele 

necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea 

terţului/terţilor susţinător/susţinători, care va fi depus împreună cu 

oferta, în termenul limită prevăzut în documentaţia de atribuire.  

Se va permite completarea ulterioară a documentelor în cazul în care nu se încalcă tratamentul egal, iar completarea 

acestora nu aduce un avantaj în favoarea unuia dintre ofertanti. 

10. PREZENTAREA OFERTEI  

1.  Limba de 

redactare a ofertei  

este Limba română 

 

Documentele emise de instituţii/organisme oficiale din ţara în care ofertanţii străini sunt 

rezidenţi pot fi prezentate în limba originară, cu condiţia ca acestea să fie însotite de traducerea 

autorizată şi legalizată în limba română. 

Toate documentele (oferta şi documentele care însoţesc oferta) inclusiv solicitările de 

clarificări vor fi prezentate în limba română, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată – 

daca este cazul;   

2. Perioada de 

valabilitate a ofertei  

60 zile începând de la termenul limită de depunere  a ofertelor. 

Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate declarată. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, 

înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. Ofertantul 

are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea 

perioadei de valabilitate a ofertei. În cazul în care ofertantul care nu este de acord cu 

prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei, se va respinge oferta ca fiind inacceptabilă.Orice 

ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât perioada precizată va fi respinsă de comisia 

de evaluare; 

3. Data limită de 

depunere a ofertelor 

Data limită până la care se depun ofertele este: 29.11.2022 ora 16.10.                                               

Oferta depusă după data şi ora limită pentru depunerea ofertelor va fi respinsă şi returnată 

nedeschisă. 

4.  Modul de 

prezentare a ofertei 

 

Documentele ofertei: oferta trebuie să cuprindă: 

- propunerea tehnică – elaborată astfel încât să respecte în totalitate cerinţele din Caietul de 

sarcini Formularul de propunere tehnica (Formularul 1 si Formularul 2) din secţiunea 

Formulare; 

- propunerea financiară - Se va completa Formularul de propunere financiara (formularul 

nr.3)din secţiunea Formulare 

Documentele care însoţesc oferta: 

- Scrisoarea de înaintare. Se va completa Formularul nr. 9 din secţiunea Formulare. 
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Scrisoarea va fi ataşată în afara plicului sigilat. 

- Împuternicirea delegatului ofertantului. Se va completa Formularul nr. 10 din secţiunea 

Formulare.Împuternicirea va fi ataşată în afara plicului sigilat. 

Modul de prezentare a ofertei- documentele de calificare şi propunerea tehnică şi financiară 

se introduc într-unplic sigilat,marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a putea 

permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este 

declarată întârziată.  

Plicul  va mai conţine și mențiunea: A NU SE DESCHIDE  ÎNAINTE DE DATA DE 

29.11.2022 ora 16.10 

Locul de depunere a ofertelor: SCOALA GIMNAZIALA NR.88 .la sediul din 

Str.OdobestiNr.3 sector 3, Bucuresti. 

Alte informatii se pot obține pe adresa de e-mail:  scoalagimnaziala88@yahoo.com 

NOTĂ: Toate declaraţiile vor fi semnate de către reprezentantul legal al operatorului economic 

sau de către o persoană împuternicită expres de către acesta, menţionându-se în clar numele şi 

prenumele persoanei care semnează orice document care se depune de către operatorul 

economic. Ofertanţii vor preciza de asemenea, în mod obligatoriu, adresa de contact(e-mail, 

fax) precum şi persoana de contact şi nr. de telefon. 

5. Modul de 

prezentare a 

propunerii tehnice 

 

 

Propunerea tehnică va fi structurată conform cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini. Se vor 

oferi detalii pentru executarea fiecărei cerinţe din caietul de sarcini, susţinute de documentele 

solicitate. 

Lipsa propunerii tehnice echivalează cu nedepunerea ofertei, respective lipsa actului 

juridic de angajare în contract, ceea ce atrage încadrarea ofertei în categoria ofertelor 

inacceptabile. 

6. Modul de 

prezentare a 

propunerii financiare 

Ofertantul trebuie să prezinte Propunerea financiară care va conţine: 

1. Formularul de propunere financiara  

Preţul ofertei se va exprima în LEI şi va rămâne neschimbat pe toată perioada de valabilitate a 

ofertei.  

Se va specifica dacă ofertantul este sau nu plătitor de TVA. 

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa propunerii financiare,  respectiv lipsa 

actului juridic de angajare în contract, ceea ce atrage încadrarea ofertei în categoria 

ofertelor inacceptabile. 

11. CRITERII DE ATRIBUIRE  

Criteriul de atribuire al contractului este: Cel mai bun raport calitate –preț, cu condiția respectării în 

integralitate a prevederilor caietului de sarcini. 

12. ATRIBUIREA  CONTRACTULUI 

Nu se acceptă actualizarea preţului contractului. 

Dupa finalizarea etapei de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite în cel mult  o zi,  

tuturor ofertanţilor o comunicare în scris referitoare la rezultatul procedurii. 
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Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme: email, cu confirmare de primire. 

13. CĂI DE ATAC 

Conform art. 1, alin. (1) din Legea nr. 101/2016, legea menţionată reglementează remediile, căile de atac şi procedura 

de soluţionare a acestora, pe cale administrativ-jurisdicţională sau judiciară, în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune. Totodată, art. 2, alin. (1) din acelaşi act 

normativ prevede că orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un 

act al unei autorităţi contractante sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, 

obligarea autorităţii contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, recunoaşterea dreptului 

pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdicţională sau judiciară, la art. 3, alin. (1), lit. a) din legea 

menţionată, actul autorităţii contractante fiind definit drept orice act administrativ emis în legătură cu o procedură 

privind atribuirea unui contract, orice operaţiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice, 

neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de legislaţia în materie, omisiunea ori refuzul de a emite un 

act sau de a efectua o anumită operaţiune, în legătură cu sau în cadrul  procedurii de atribuire. 

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor: 

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, București 

Telefon: +40213104641  / +40213104672 / +40213104673 / +40751299089 

E-mail: office@cnsc.ro 

Adresa Internet (URL) :www.cnsc.ro 

Precizări finale 

Ofertantul, prin depunerea ofertei, îşi asumă răspunderea exclusivă, integral, pentru legalitatea şi autenticitatea 

tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură şi atestă că toate 

datele prezentate sunt corecte şi complete. 

Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia 

nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură 

răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. Comisia de evaluare îşi rezervă dreptul de a efectua 

verificări privind datele declarate/prezentate de ofertanţi.Formularele pe care trebuie să le completeze 

ofertantul se găsesc în Secţiunea III intitulată „Formulare”.Documentele ofertei trebuie să fie obligatoriu 

opisate, numerotate, semnate (de către reprezentantul legal) şi ştampilate corespunzător, pe fiecare 

pagină. 

 

Intocmit, 

 

Andone Neli 
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Scoala Gimnaziala Nr. 88 

Str. Odobesti Nr. 3 

Sector 3, Bucureşti 

Tel/fax: 021/3480445 

 

Aprobat 

Director, 

Prof.Bubueanu Nadia 

 
CAIET DE SARCINI 

 

PRIVIND ACHIZIȚIA DE SERVICII DE CATERING PENTRU BENEFICIARII 

SCOLII GIMNAZIALE NR.88 DIN CADRUL PROGRAMULUI “SCOALA DUPA 

SCOALA”  FINANTAT DE PRIMARIA SECTOR 3 SI HRANA COPIILOR DIN CRESA ALEX 

 

 

1. TEMEI LEGAL  

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit în conformitate cu legislația în vigoare(Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, OMECTS nr.5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 

programului Scoala dupa Scoala cu modificarile si completarile ulterioare). 

2. INTRODUCERE  
 

Caietul de sarcini contine indicatii privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât potentialii ofertanti să 

elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitătile autoritătii contractante. Cerintele impuse prin caietul de 

sarcini sunt conditiile minimale pe care trebuie sa le indeplineasca oferta castigatoare.  

Ofertantul va depune in oferta tehnica:  

a. o descriere detaliata a metodologiei și a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor de catering.  

b. activitatile și sarcinile concrete încredintate personalului implicat in îndeplinirea contractului și graficul de timp 

prevazut pentru îndeplinirea activitatilor, pe zi și pe saptamana  

c. alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.  

Ofertantul va obtine de la institutiile abilitate avize și autorizatii privind activitatile de Protectia Muncii, DSP și 

Protectia Mediului, DSV, in vigoare la data încheierii Contractului și actualizarea acestora pe toata durata contractului. 

Ofertantul va garanta respectarea tuturor normelor in vigoare aplicabile activitatilor de alimentatie publica.  

Echipamentele cu care prestatorul va furniza serviciile, echipamentele de rezerva, precum și serviciile prestate vor fi 

conforme legislatiei romane in vigoare și standardelor europene 

3. BENEFICIAR  

Autoritatea contractanta: Scoala Gimnaziala nr.88, str. Odobesti, nr.3, sector 3, Bucuresti 

 

4. COD DE CLASIFICARE: 55524000-9 Servicii de catering pentru școli  

 

5. Valoare achiziție aprobata pe anul 2022: 

Program Scoala dupa Scoala :77070 lei fără TVA  

Cresa Alex : 12148,36 lei fara TVA 
 

6. Sursa de finantare – Bugetul Local Primaria Sector 3 pentru programul Scoala dupa scoala  

   - Venituri proprii pentru Cresa Alex 

 

7. INFORMATII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE AUTORITATEA CONTRATANTA 

7.1 Prin achizitionarea SERVICIILOR DE CATERING, autoritatea contractanta doreste sa asigure hrana elevilor 

participanti in Programul Scoala dupa Scoala si celor din cresa Alex zilnic , cu respectarea prevederilor legale si a 

nivelului minim al alocatiei de hrana, asa cum este el prevazut in Hotararea Consiliului Local nr 424 din 

27.09.2022 prin care se aproba desfasurarea Programului Scoala dupa Scoala si  Hotararea Consiliului de 

Administratie nr 2 in 08.09.2022 pentru stabilirea cuantumului alocației de hrană / elev/zi, hrana care consta in   

http://lege5.ro/Gratuit/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice
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 Masa calda Scoala dupa scoala pentru Programul Scoala dupa Scoala care va include felul I, felul II si desert ce se va 

servi beneficiarilor programului 

 Meniu cresa pentru anteprescolarii inscrisi in Cresa Alex care va include mic dejun, pranz si 2 gustari pentru 

beneficiarii cresei. 

 

Masa calda Scoala dupa scoala va fi compusa din 3 feluri de mancare astfel: 

- Felul I – supe, ciorbe, borsuri, creme, gustari calde. 

- Felul II – fripturi, snitele+ garnituri si/sau salate, mancaruri etc. 

- Desert – prajituri de casa, compoturi, budinci ,iaurturi , fructe ,etc. 

              Meniu cresa va fi compus din : 

- Mic dejun – ceai/lapte si tartina, lapte cu cereale, orez/paste/gris cu lapte 

- Gustare ora 10 - fructe  

- Pranz - supe, ciorbe, borsuri, creme, gustari calde. 

            fripturi, snitele+ garnituri si/sau salate, mancaruri etc. 

- Gustare ora 15,30- deserturi, prajituri de casa, compoturi, budinci ,iaurturi etc. 

 

Pentru persoanele cu diferite alergii, se va adapta meniul zilnic in functie de starea de sanatate a acestora și de 

recomandarile medicilor. Mesele se vor servi la orele fixate de beneficiar. 
7.2 Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze servicii de catering, ce includ:  

- serviciile de pregatirea mancarii;  

- serviciile de ambalare;  

- serviciile de transport pana la sediul din Str. Odobesti nr 3 pentru Scoala dupa Scoala, si Str. Nerva Traian Nr 8 pentru 

copiii din Cresa Alex, ambele unitati arondate Scolii Gimnaziale 88 din sector 3 , Bucuresti. 

Zile lucratoare = Zile de activitate ale autoritatii contractante (scoala dupa scoala si cresa) 

 

Calendarul scolar 2022-2023 este: 

vacanta: 30.11 - 04.12.2022 ; 23.12.2022 – 06.01.2023 ; 06.02-24.02.2023 (o saptamana la alegerea fiecarei scoli – 

autoritatea contractanta va anunta in timp util) ; 07 – 18.04.2023; 

 

8. OBIECTIVUL PENTRU CARE S-A ELABORAT PREZENTUL CAIET DE SARCINI: 
Avand in vedere  

 Hotararea Consiliului local nr 424 din 27.09.2022 prin care se aproba desfasurarea Programului 

Scoala dupa Scoala 

 Hotararea Consiliului de administratie nr 2 in 08.09.2022 

 s-au luat in calcul un nr.estimativ de 300 copii * 18,35 lei portia fara TVA  pentru programul Scoala dupa 

Scoala si un numar de 43 anteprescolari *20,18 lei Portia fara TVA pentru perioada 01.12.2022-31.12.2022 in valoare 

de 89218,36 lei FARA TVA cu posibilitatea de prelungire a contractului pentru o perioada de 4 luni astfel: 01.01.2023-

30.04.2023 conform art.9  alin.1 din Legea 98/2016. 

. 

 Denumire serviciu 

Nr de 

copii 

Durata/Nr 

zile 

lucratoare 

Total 

portii 

Pret estimat 

fara TVA 

(lei/portie/zi) 

Valoare 

estimata 

fara tva 

(lei) 

Valoare 

estimata 

tva (lei) 

Valoare 

estimate cu 

TVA (lei) 

Meniu cresa (mic dejun+ pranz+2 

gustari) + tacamuri de unica folosinta 

+ transport+costuri prepararea hranei 

+ ambalaj Decembrie 2022 43 14 602 20,18 12148,36 1093,35 13241,71 

Masa calda Scoala dupa scoala(masa 

pranz= supa/ciorba+ fel principal + 

salata+desert) + tacamuri de unica 

folosinta + transport+costuri 

prepararea hranei + ambalaj 

Decembrie 2022 300 14 4200 18,35 77070 6936,3 84006,3 

total dec 2022     4802   89218,36  8029,65 97248,01 

 Prelungire contract               

Meniu cresa (mic dejun+ pranz+2 43 66 2838 20,18 57270,84 5154,38 62425,22 
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gustari) + tacamuri de unica folosinta 

+ transport+costuri prepararea hranei 

+ ambalaj ianuarie 2023 apr2023 

Masa calda Scoala dupa scoala(masa 

pranz= supa/ciorba+ fel principal + 

salata+desert) + tacamuri de unica 

folosinta + transport+costuri 

prepararea hranei + ambalaj Ianuarie 

2023- aprilie 2023 

300 66 19800 18,35 363330 32699,7 396029,70 

Total Ian-apr 2023     22638   420600,84 37854,08 458454,92 

                

Total 2022+2023   80 27440   509819,20  45883,73 555702,93 

 

 

(* - Calcul cantitate totala portii: 300 (numar elevi) x 80(total zile 01.12.2022-30.04.2023) = 24000 

p.pentru programul Scoala dupa Scoala si 43(nr anteprescolari cresa)*80(total zile 01.12.2022-30.04.2023) = 3440 p 

pentru hrana copiilor in Cresa Alex) 

 

Anul 2022 / lună 

 

Zile lucrătoare luni-vineri 

 

Decembrie 14 

Total zile 2022 14 

 

Anul 2023 / lună 

 

Zile lucrătoare luni-vineri 

Ianuarie 16 

Februarie 15 

Martie  23 

Aprilie 12 

Total zile 2023 66 

Total general  80 

  

 

9. CONSIDERAŢII GENERALE:  

9.1   DESCRIEREA SERVICIULUI DE CATERING:  

Ofertantul trebuie să asigure zilnic pregătirea, prepararea şi livrarea hranei pentru beneficiarii autorităţii 

contractante. Zilnic ( Luni-Vineri) se va servi  

 Masa calda Scoala dupa scoala pentru Programul Scoala dupa Scoala care va include felul I, felul II si desert 

ce se va servi beneficiarilor programului 

 Meniu cresa pentru anteprescolarii inscrisi in Cresa Alex care va include mic dejun, pranz si 2 gustari pentru 

beneficiarii cresei. 

Pentru persoanele cu diferite regimuri alimentare, se va adapta meniul zilnic in functie de starea de sanatate a 

acestora și de recomandarile medicilor. Mesele se vor servi la orele fixate de beneficiar.  

 

Furnizorul va asigura transportul izolat termic al hranei, in termoboxuri care asigura transportul produselor la 

temperaturi controlate.  

Nota: Hrana adusa de prestator va fi servita beneficiarilor in vesela de unica folosinta.  

 

9.2 PREGĂTIREA ŞI PREPARAREA HRANEI:  
Pregătirea şi prepararea hranei se realizează de către ofertant, cu respectarea legislaţiei în vigoare pentru acest tip de 

servicii.  
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Prepararea hranei se va face în conformitate cu necesităţile calorice ale beneficiarilor.  

Ofertantul poate propune – numai printr-un înscris –tipurile de meniuri, dar nu le poate folosi până nu are aprobarea 

scrisă din partea conducerii autorităţii contractante.  

Personalul desemnat de către institutia contractanta şi personalul responsabil cu servirea hranei beneficiarilor autorităţii 

contractante vor avea obligaţia şi dreptul de a urmări şi verifica distribuirea hranei pe tot parcursul desfăşurării acestor 

activităţi, cu prezenta reprezentantului firmei furnizoare.  

În cazul în care vor constata abateri care pot conduce la consecinţe grave pentru starea de sănătate a beneficiarilor, 

personalul desemnat de către autoritatea contractanta şi personalul responsabil cu servirea hranei beneficiarilor 

autorităţii contractante vor avea dreptul să oprească distribuirea hranei, iar ofertantul va fi obligat să înlocuiască 

alimentele sau hrana în cauză cu altele/alta corespunzătoare, fără a pretinde plăţi suplimentare pentru aceasta.  

 

Nota de comandă pentru numărul de porţii ce vor trebui preparate şi servite beneficiarilor se va transmite ofertantului 

zilnic, până la ora 09.00 şi va fi valabilă pentru masa din ziua respectiva.  

Nota de comandă se va transmite prin email şi/sau telefonic de administratorul autorităţii contractante sau de persoana 

care-l înlocuieşte. Nota de comandă va conţine numărul de porţii ce se vor servi beneficiarilor autorităţii contractante 

pentru fiecare locatie in parte.  

În funcţie de necesităţi, modalitatea de comandă se poate stabili, de comun acord, şi în alt mod.  

 

9.3 LIVRAREA HRANEI:  
Livrarea hranei, respectiv a porţiilor se va efectua de către ofertant  

 la sediul autorităţii contractante Str Odobesti nr 3,  de 1 ( o ) data pe zi, la orele 12,00-12,30 pentru programul 

Scoala dupa scoala. 

 La sediul Cresei Ariel , Str Nerva Traian nr 8, de 2(doua) ori pe zi , ora 8.30 mic dejun si gustarea pentru ora 

10.00,  si 12.30 pranz si gustare de la ora 16.00 

Obligatoriu, la efectuarea livrărilor, ofertantul va prezenta următoarele documente: aviz de însoţire a mărfii, registru 

evidenţă livrări produse culinare, declaraţie de conformitate semnate de reprezentanţii autorităţii contractante şi ai 

ofertantului.  

Programul de servire a mesei va fi anunţat în scris ofertantului la începutul derulării contractului de servicii.  

 

9.4. TRANSPORTUL HRANEI LA SEDIUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE:  

 

Transportul hranei (porţiilor) va fi asigurat de către ofertant, pe cheltuiala acestuia, cu mijloace de transport 

autorizate, până la sediul (punctele de lucru) autorităţii contractante, unde se va preda persoanelor responsabile cu 

servirea hranei din cadrul autorităţii contractante, pe bază de documente legale însoţitoare.  

Ofertantul trebuie să deţină autovehicule autorizate de autoritatea sanitar-veterinară pentru transport alimente, 

termoboxuri speciale cu inchidere etansa pentru activitatea de catering care asigura transportul produselor alimentare la 

temperaturi controlate. 

 

9.5. SPAŢIILE DE SERVIRE A MESEI ŞI VESELA:  

 

Spaţiile de servire a mesei în care se va servi mâncarea beneficiarilor vor fi asigurate de către autoritatea 

contractantă.  

Alimentele vor fi livrate in vesela de unica folosinta, insotita de declaratii de conformitate.  

În vederea rezolvării problemelor curente şi evitării unor disfuncţionalităţi, ofertantul va numi o persoană cu 

responsabilităţi operative, care va prelua zilnic eventualele solicitări şi observaţii din partea autorităţii contractante, 

făcute de persoanele desemnate de conducerea autorităţii contractante.  

 

9.6. DURATA SERVICIILOR:  
Serviciile de catering vor fi prestate în baza contractului de achiziţie publică ce se va încheia în urma procedurii de 

achiziţie publică, cu începere de la data de 05.12.2022 in urma semnarii contractului de servicii de către părţi şi până la 

31.12.2022, cu posibilitatea prelungirii duratei acestuia, prin act adiţional, conform art. 165 alin.1  din H.G. 

nr.395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 

10. CONSIDERAŢII PRIVIND REALIZAREA PROPUNERII TEHNICE:  

10.1 CONDIŢII MINIME IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:  
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 Ofertantul trebuie să constituie stocuri de siguranţă constând în alimente şi materiale de resortul hrănirii la locul, 

timpul, calitatea şi în condiţiile stabilite de autoritatea contractantă, pentru a preîntâmpina întreruperea procesului de 

preparare a hranei.  

 Produsele aprovizionate vor fi însoţite de documentele legale prevăzute de legislaţia în vigoare (facturi fiscale, 

avize de însoţire a mărfii, avize, certificate sanitar-veterinare, declaraţii de conformitate, certificate de calitate, etc.) care 

vor fi prezentate autorităţii contractante, ori de câte ori aceasta le solicită, în copie xerox şi original.  

 Produsele aprovizionate vor fi ambalate, potrivit legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare.  

 

 Ofertantul trebuie să asigure, în lipsa unor produse prevăzute în meniurile săptămânale, alte produse prin substituire, 

numai în cazuri excepţionale, cu aprobarea prealabilă a conducerii autorităţii contractante, la echivalentul valoric şi 

nutriţional al celor înlocuite.  

 Ofertantul trebuie să asigure condiţiile igienico-sanitare prevăzute de actele normative în vigoare pentru 

depozitarea/pastrarea in camere frigorifice și de congelare, a produselor agro-alimentare cat şi pentru prepararea, 

depozitarea şi transportul hranei.  

 Ofertantul trebuie sa aiba implementate sistemele de management Integrat SR EN ISO 9001, ISO22000 și HACCP.  

Activitatea de hrănire va fi realizată pe baza “Meniului" săptămânal, întocmit de către ofertant pe baza normelor de 

hrană, pentru fiecare unitate in parte, aprobat de responsabilul de proiect din partea autoritatii contractante.  

  

La intocmirea “Meniului" săptămânal trebuie să se ţină cont de următorii factori:  

o realizarea unui raport optim între principiile alimentare de bază (proteine, lipide, glucide, etc.);  

o sortimentul alimentelor prevăzute în norma de hrană;  

o anotimpul în care se aplică meniurile;  

o realizarea unor feluri de mâncare cu gust apetisant, miros plăcut, agreate de beneficiari - în calitate de consumatori;  

o mâncarea să fie consistentă şi să dea senzaţia de saţietate;  

o să fie variată, atât prin felul produselor/preparatelor, cât şi prin tehnologia culinară;  

o asigurarea meniurilor tradiţionale cu ocazia sărbătorilor legale şi religioase.  

 

 Ofertantul va fi obligat să afişeze “Meniul" în sala de mese a autorităţii contractante.  

 Ofertantul trebuie să întocmească cantitativ – valoric documentele legale (note de distribuţie, bonuri de predare-

transfer, restituire, bonuri de repartiţie - distribuţie, propunere meniu, meniu) pentru distribuirea produselor 

agroalimentare şi a altor bunuri ce intră în consum.  

 Ofertantul trebuie să permită exercitarea controlului efectuat de către persoanele abilitate să-l execute- responsabilul 

de proiect din partea autoritatii contractante.  

 

CERINŢE SPECIFICE PRIVIND IGIENA PERSONALĂ: 

  

 Fiecare persoană/salariat care lucrează în zona de manipulare a alimentelor va menţine igiena personală şi va purta 

echipament de protecţie şi de lucru adecvat şi curat.  

 Personalul care lucrează la prepararea hranei trebuie să aibă analizele medicale la zi şi să respecte regulile igienico-

sanitare prevăzute de legislaţia în vigoare. Controlul medical la angajare şi periodic al personalului care participă în 

mod direct la primirea, depozitarea, prelucrarea alimentelor şi distribuirea hranei preparate, se va efectua în 

conformitate cu Normele de Protecţia Muncii pentru Unităţile de Alimentaţie Publică şi indicaţiilor medicului de 

medicina muncii, putând fi verificat de autoritatea contractantă.  

 

 CERINŢE SPECIFICE PRIVIND ALIMENTELE:  
 Toate alimentele care sunt depozitate, împachetate, manipulate, afişate şi transportate, vor fi protejate împotriva 

oricăror contaminări probabile ce va face alimentele improprii consumului uman, periclitării sănătăţii sau contaminării 

în aşa mod încât nu se vor putea consuma în acea stare. În particular, alimentele trebuie amplasate şi/sau protejate astfel 

încât să se minimalizeze riscul contaminării. Se vor introduce măsuri adecvate astfel încât eventualele epidemii să poată 

fi controlate şi evitate.  

 Produsele intermediare şi produsele finite, posibile de a fi mediu de dezvoltare a micro-organismelor patogene sau de 

a forma toxine, trebuie menţinute la temperaturi care să nu prezinte risc pentru sănătate. Potrivit cu siguranţa 

alimentelor, se vor permite perioade limitate, în afara temperaturii potrivite, atunci când este necesar ca alimentele să se 

adapteze modalităţilor de preparare, transport, depozitare, prezentare şi servire.  

 Este interzisă păstrarea alimentelor de la o masă la alta 

 



 
 

 

13 
 
 

CERINŢE PRIVIND CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI PROFESIONALĂ:  

 

 Ofertantul trebuie să asigure personal de specialitate calificat : necesar executării prestaţiei.  

 Ofertantul trebuie sa dovedeasca capacitatea de productie prin detinerea de utilaje și echipamente tehnice 

specializate și performante in domeniul cateringului :  
 Personalul angajat de către ofertant şi folosit pentru prestarea serviciului trebuie să respecte regulile de ordine 

interioară prevăzute în regulamentul intern al autorităţii contractante.  

 Normele de protecţia muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi cele de protecţia mediului sunt cele 

prevăzute de legislaţia în vigoare.  

 

  CERINŢE SPECIFICE PRIVIND TRANSPORTUL:  
 Mijloacele de transport şi termoboxurile cu inchidere ermetica, folosite la transportul alimentelor trebuie avizate de 

către autorităţile competente, menţinute curate şi în bune conditii pentru a proteja alimentele de contaminare şi trebuie, 

facuta dovada existentei spatiului destinat dezinfectiei acestora.  

 Mijloacele de transport şi termoboxurile cu inchidere ermetica folosite, vor fi supuse dezinfecţiei conform normelor 

epidemiologice în vigoare.  

 Transportul şi distribuirea hranei preparate se va face în recipente de unica folosinta, inchise ermetic, care să păstreze 

temperatura alimentelor, separat pentru fiecare fel de mâncare.  

 Portiile de mancare vor fi transportate in termoboxuri profesionale, cu inchidere ermetica, pentru un transport al 

alimentelor in conditii de siguranta, care sa mentina calitatile nutritive ale fiecarui produs.  

 Alimentele din mijloacele de transport şi/sau recipiente/termoboxurile trebuie amplasate astfel încât să fie protejate 

împotriva contaminării.  

 

 Mijloacele de transport şi/sau recipientele/termoboxurile folosite la transportul alimentelor trebuie să fie capabile să 

menţină alimentele la o temperatură adecvată şi, unde este cazul să poată permite ca aceste temperaturi să fie 

monitorizate.  

 

 

11 GARANTIA SERVICIILOR 

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

depozitarea si pastrarea produselor agro-alimentare folosite la prepararea, precum si ambalarea si transportul hranei. 

11.2 Prestatorul are obligatia prelevarii de probe la sediul sau, din fiecare fel de mancare, conform legislatiei in 

vigoare. Probele se vor pastra 48 de ore de la data prelevarii, in recipiente corespunzatoare, sigilate si etichetate 

corespunzator, in spatii frigorifice special destinate si adecvate acestui scop, dotate cu termometre si grafice de 

temperatura actualizate de persoana responsabila desemnata. 

11.3 Se interzice darea in consum a alimentelor in situatia nerecoltarii probelor alimentare din fiecare fel de mancare. In 

cazul aparitiei unor imbolnaviri sau suspiciuni de imbolnaviri cu transmitere digestiva, prestatorul va putea prezenta in 

caz de litigiu, asa numita „contraproba”. 

11.4 Mancarea va trebui sa aiba un termen de valabilitate de minim 48 ore, in conditii de depozitare in spatii 

frigorifice adecvate. 

 Zilnic, ofertantul va pune gratuit la dispoziţia autorităţii contractante 1 (una) probă alimentară recoltată din 

fiecare fel de mâncare ce se va servi beneficiarilor autorităţii contractante (mâncare gătită sau hrană rece). Proba 

alimentară va fi păstrată de către autoritatea contractantă în frigider timp de 48 de ore, conform normelor sanitare 

impuse de legislaţia sanitară în vigoare. De asemenea 

Zilnic, ofertantul va pune gratuit la dispoziţia autorităţii contractante 1 (una) probă alimentară recoltată din 

fiecare fel de mâncare ce se va servi beneficiarilor autorităţii contractante (mâncare gătită sau hrană rece). Proba 

alimentară va fi păstrată de către autoritatea contractantă în frigider timp de 48 de ore, conform normelor sanitare 

impuse de legislaţia sanitară în vigoare. De asemenea, hrana va fi verificată obligatoriu de către personalul responsabil 

cu servirea hranei beneficiarilor.  

 

 12. RECEPTIA  

12.1 Receptia cantitativa si calitativa se va face la fiecare transport, de catre persoanele desemnate de autoritatea 

contractanta,  in prezenta reprezentantului prestatorului. 

12.2 Prestatorul va prezenta la livrare: 

- Avizul de expeditie; 

- Declaratia de conformitate;  

- Declaratie prestator privind calculul caloriilor si gramajul pe portie; 
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12.3 In cazul constatarii unor deficiente in prestarea serviciilor, acestea vor fi comunicate prestatorului in maxim 30 

minute, in scris (email). 

12.4 Daca se constata deteriorarea unor ambalaje, numar portii livrate in minus fata de comanda etc, prestatorul va 

trebui sa remedieze deficientele, in maxim 1 ora de la notificarea pe email. 

 

12.5 Prestatorul va prezenta la fiecare livrare cate o portie “mostra” sigilata, pe care se va inscriptiona: “MOSTRA, nr 

lot, data si ora pregatirii, data expirarii; denumire preparat; cantitate; numar calorii; Alergeni; datele de 

identificare a prestatorului (denumire, adresa, mobil)”, aceasta fiind pastrata de autoritatea contractanta 48 ore in 

spatiile frigorifice proprii.  

- In mostra nu intra produsele preambalate care au un termen de valabilitate mai mare de 6 luni (ex: biscuiti; plicuri 

ceai); 

- In mostra intra: mancarea gatita; untul; cascavalul; mezelul; oul, etc. produse care se pot altera din cauza depozitarii 

defectuoase la prestator, sau in timpul transportului. 

- Numarul lotului va fi compus din: numarul comenzii/data livrarii/MD (mic dejun) sau P (pranz) sau G1 (gustare 

ora 10) sau G2 ( gustare ora 15.30). Ex:  200/31.10.2022/P; 

 

12.6 Pentru fiecare livrare in parte, se va completa in Procesul verbal de receptie zilnica :  

- Numarul lotului; 

- Cantitatea (numar portii livrate); 

- Rezultatul : ADMIS/RESPINS; 

- Deficiente constatate: portii lipsa / ambalaje deteriorate / intarzieri in livrare etc; 

- Modul de remediere a deficientelor; 

 

12.7 Daca deficientele constatate nu sunt remediate in termenul stabilit, se va putea declansa procedura de reziliere a 

contractului subsecvent si a acordului cadru, cu toate consecintele ce decurg din aceasta. 

 

12.8 Procesul verbal de receptie zilnica va cuprinde capitole separate pentru mesele principale si cele doua 

suplimente, si va fi semnat de membrii Comisiei de receptie ai autoritatii contractante si de reprezentantul Prestatorului. 

12.9  Procesul verbal de receptie zilnica va fi completat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 

Nesemnarea PV de receptie zilnica la fiecare livrare de catre toate persoanele desemnate, va conduce la neplata 

produselor livrate. 

12.10 Procesele verbale zilnice vor fi anexe la facturile transmise de prestator. 

 

12.11 In cazul in care se vor constata abateri care pot conduce la consecinte grave privind starea de sanatate a copiilor, 

autoritatea contractanta are dreptul sa sisteze distribuirea hranei, iar prestatorul va fi obligat sa inlocuiasca alimentele 

sau hrana neconforme cu alta/altele corespunzatoare, fara a pretinde plati suplimentare pentru aceasta, in 

termen de maxim 1 (una) ora de la primirea notificarii. 

 

12.12 Prestatorul are obligatia sa permita membrilor Comisiei de receptie, sa efectueze periodic si inopinat 

controale in incinta unde se prepara hrana, avand ca atributii verificarea respectarii normelor sanitar-

veterinare si de igiena legate de obiectul contractului. 
 

 

 

13. CONSIDERAŢII PRIVIND REALIZAREA PROPUNERII FINANCIARE:  

 

 Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să cuprindă:  

Tariful (preţul) unitar pentru  

 un (1) meniu complet pentru programul Scoala dupa Scoala format din felul I, felul II și desert si  

 1 meniu cresa format din mic dejun, pranz si doua gustari , prestarea de servicii la destinaţia finală și va fi 

exprimat în LEI, fara TVA.  

Pretul estimat de catre autoritatea contractanta, in cadrul proiectului Scoala dupa scoala este de 18.35  lei fara 

TVA/ meniu/ portie, iar pentru cresa este de 20.18 lei fara TVA/ meniu/portie.  

 

14. FACTURAREA SERVICIILOR PRESTATE:  
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 Facturarea serviciilor prestate se va face o data pe luna în baza documentelor de predare-primire întocmite la 

livrarea zilnică și lista zilnica de alimente.  

 La solicitarea expresă a autorităţii contractante, ofertantul are obligaţia de a prezenta xerocopii după documentele 

legale de achiziţionare a produselor livrate sub formă de alimente nepreparate sau preparate ca hrană pentru beneficiarii 

autorităţii contractante (facturi fiscale, avize de însoţire a mărfii, certificate sanitar-veterinare, declaraţii de 

conformitate, certificate de calitate, alte avize, etc.).  

 

15. DURATA CONTRACTULUI:  
Durata contractului: cu începere de la data 05.12.2022 şi până la data 31.12.2022, cu posibilitatea de prelungire cu 4 

luni pentru inceputul anului 2023 (ianuarie-aprilie), prin act aditional, conform prevederilor art. 165 alin. (1) din H.G. 

395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, conform legislatiei in vigoare in limitele fondurilor bugetare. 

 

16. PREŢUL CONTRACTULUI:  
16.1 Preţul pentru serviciile prestate în baza contractului este cel prezentat în propunerea financiară (ofertă), exprimat în 

LEI şi rămâne ferm pe toată durata contractului.  

16.2 În funcţie de limita fondurilor alocate pentru îndeplinirea acestui contract, în funcţie de alocaţia zilnică de hrană 

stabilită conform legii sau a unor situaţii neprevăzute la încheierea contractului (modificări de efective – număr de 

persoane beneficiare din cadrul autorităţii contractante), autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a suplimenta 

sau diminua cantităţile, respectiv porţiile, în raport de numărul beneficiarilor prezenţi în cadrul autorităţii contractante 

pe durata derularii contractului, fără modificarea preţului unitar.  

 

17. MODALITĂŢI DE PLATĂ:  
17.1 Plata serviciilor prestate, se va face pe baza Proceselor Verbale de receptie zilnice. 

17.2 Plata se va face cu Ordin de plata, in termen de  30 zile de la inregistrarea facturii la sediul autoritatii contractante. 

17.3 Factura va fi emisa in prima zi lucratoare a lunii urmatoare prestarii serviciului si va fi insotita de copiile 

Proceselor verbale de receptie zilnice;NOTĂ: Data limită de consum este cea stabilită de producător şi va fi în 

concordanţă cu normele legale în vigoare în domeniul siguranţei alimentelor.  

18. CRITERIUL DE ATRIBUIRE- Cel mai bun raport calitate –preț 

a) factorul de evaluare – Pret total-40 pct 

Nr 

crt 

Factorii de 

evaluare 

Punctaj 

maxim 

Algoritmul de calcul 

1 Pretul total 40 pct a) Pentru pretul cel mai scazut dintre preturi se 

acorda punctajul maxim alocat(40 pct) 

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n)se 

calculeaza proportional astfel:  

P(n)= (pret minim ofertat / pret n) x punctaj maxim 

alocat (40pct) 

 

b)factorul de evaluare tehnic 60 puncte 

Nr 

crt 

Factorii de evaluare tehnici Punctaj 

maxim 

Algoritmul de calcul 

1 Raport calorii /pret pe baza 

unui meniu pe o saptamana 

transmis  

30pct a) Pentru cel mai mare punctaj calorii /pret 

pe media meniului pe o saptamana (total calorii 

saptamana /5 zile/ pret meniu) se acorda punctaj 

maxim (30 pct) 

b) Pentru celelalte oferte punctajul CP(n) 

sa celculeaza proportional astfel: 

CPn= ( CP n/ CP max) x punctaj maxim 



 
 

 

16 
 
 

alocat (30 pct) 

 

2 Experienta in domeniu minim 

3 ani.(36 luni) 

Experienta maxima 10 ani(120 

luni) 

Nota: 

1.In situatia in care ofertantii 

transmit experienta mai mare 

de 10 ani , se vor acorda tot 30 

pct 

2 In situatia in care experienta 

este mai mica de 3 ani(36 

luni), oferta va fi descalificata 

30 pct a) Pentru cel mai mare numar de ani 

experienta in domeniu (exprimat in luni)  se 

acorda punctajul maxim (30 pct) 

b) Pentru celelalte oferte punctajul En se 

calculeaza proportional astfel: 

En= (En / Emax) x punctaj maxim alocat 

(30 pct) 

 

 

 

19. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE 

19.1 Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor din caietul de sarcini si Anexa 1-Specificatiile 

tehnice, ofertantul avand obligatia de a prezenta in propunerea tehnica toate caracteristicile solicitate. 

Cerintele din Anexa 1_Specificatii thnice, sunt minime si obligatorii. In acest sens, orice oferta prezentata, care se 

abate de la prevederile Caietului de sarcini si Anexa 1, va fi luata in considerare, numai in masura in care propunerea 

tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu 

satisfac cerintele Caietului de sarcini si Anexa 1 - Specificatii tehnice vor fi declarate neconforme si vor fi 

respinse. 

19.2 Oferta tehnica va contine un comentariu, articol cu articol, al tuturor specificatiilor continute in Anexa 

1_Specificatii tehnice, prin care ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective. 

 

19.3 Propunerea tehnica va contine cel putin: 

a) Formularul de oferta tehnica (formular 1) – semnat, stampilat, in format .pdf; Formularul de oferta tehnica se va 

depune si in format editabil (word). 

b) Formular - MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR DIN CAIETUL DE SARCINI (formular 2) – 

semnat, stampilat, in format .pdf; 

c) Dovada deținerii spațiului pentru prepararea hranei (contract de închiriere sau proprietate sau alte 

forme juridice de detinere a spatiului) pentru toată perioada derulării acordului cadru în localitatea 

Bucuresti care să corespundă normelor europene în vigoare privind siguranța alimentelor HACCP și ISO 22000; 

d) Dovada efectuării curățeniei și a dezinfecției pentru toate spațiile și utilajele/echipamentele utilizate in anul 2022; 

e) Declaratie pe propria raspundere ca nu a avut sanctiuni in ultimii trei ani cu institutii ale statului privind siguranta 

alimentelor; 

f) Declaratie ca oferta in intregime/sau parti din ea nu este confidentiala, in conformitate cu prevederile Art 13. 

g) O varianta de meniu pe o saptamana pentru fiecare tip de unitate in parte (Scoala  si Cresa), meniu care sa 

contina felurile ce vor fi servite, cantitatile acestora si numarul de calorii . 

h)Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 164, alin. 1 și alin.2  din Legea nr. 98/2016 – se 

va completa Formularul nr. 7din secțiunea Formulare 

i)Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 165 și art. 167 din Legea 98/2016 -  se va 

completa Formularul nr. 8 din secțiunea Formulare 
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j)Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016 – se va completa Formularul nr. 4 

din secțiunea Formulare 

 

 

20. DECLARAREA OFERTEI ca fiind CONFIDENTIALA 

20.1 Dorim sa atragem atentia ofertantilor ca declararea confidentialitatii unei parti din oferta sau intregii oferte, trebuie 

sa tina cont de prevederile stricte ale legislatiei in domeniul achizitiilor publice, astfel: 

a) Oferta financiara : nu poate sa fie incadrata ca informatie confidentiala, atata timp cat achizitia se face din bani 

publici. Doar justificarea pretului neobisnuit de scazut (daca va fi cazul) poate fi considerata ca informatie 

confidentiala, deoarece ar contine componentele pretului (importul,  transportul, regia, profitul etc); 

b) Oferta tehnica : avand in vedere ca produsele ce se vor achizitiona sunt produse de serie, documentele emise de 

producator gen fise tehnice, prospecte, brosuri, fotografii, declaratii, certificate etc care se depun in cadrul ofertei nu pot 

fi declarate confidentiale, decat daca ofertantul demonstreaza ca acestea se refera la o inventie sau inovatie nebrevetata 

inca, iar publicarea metodologiei de fabricatie ar conduce la furt intelectual. 

20.2 Mentionam faptul ca, respectarea solicitarii nejustificate de confidentialitate a ofertei in intregime sau parti ale ei, 

ar obliga autoritatea contractanta la incalcarea principiilor transparentei, tratamentului egal si nediscriminarii (in 

conditiile prevazute la art. 216 alin 6 si art 217 217 alin 4 si alin 6), ceea ce ar conduce la sanctionarea autoritatii 

contractante cu amenda in cuantum de 30.000 lei / principiu incalcat (in conditiile prevazute la art. 224 alin 1 lit b); 

20.3 In situatia in care documente din Oferta vor fi declarate confidentiale, fara a aduce dovezi de la producator privind 

caracterul secret a respectivelor documente, oferta va fi respinsa. 

 

21. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE 

21.1 Ofertantul va completa Formularul de propunere financiara (Formular 3) 

21.2 Preturile vor fi exprimate cu 2 zecimale. 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,  

Andone Neli 
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Anexa 1 – SERVICII DE CATERING - SPECIFICATII TEHNICE 

 

1.OBIECTUL CONTRACTULUI 

Servicii de catering - pregătirea, prepararea şi livrarea hranei pentru beneficiarii autorităţii contractante. Zilnic 

( Luni-Vineri) se va servi  

 Masa calda Scoala dupa scoala pentru Programul Scoala dupa Scoala care va include felul I, felul II si desert 

ce se va servi beneficiarilor programului 

 Meniu cresa pentru anteprescolarii inscrisi in Cresa Alex care va include mic dejun, pranz si 2 gustari pentru 

beneficiarii cresei. 

Masa calda Scoala dupa scoala va fi compusa din 3 feluri de mancare astfel: 

- Felul I – supe, ciorbe, borsuri, creme, gustari calde. 

- Felul II – fripturi, snitele+ garnituri si/sau salate, mancaruri etc. 

- Desert – prajituri de casa, compoturi, budinci ,iaurturi , fructe ,etc. 

              Meniu cresa va fi compus din : 

- Mic dejun – ceai/lapte si tartina, lapte cu cereale, orez/paste/gris cu lapte 

- Gustare ora 10 - fructe  

- Pranz - supe, ciorbe, borsuri, creme, gustari calde. 

            fripturi, snitele+ garnituri si/sau salate, mancaruri etc. 

- Gustare ora 15,30- deserturi, prajituri de casa, compoturi, budinci ,iaurturi etc. 

Pentru persoanele cu diferite regimuri alimentare, se va adapta meniul zilnic in functie de starea de sanatate a 

acestora și de recomandarile medicilor. Mesele se vor servi la orele fixate de beneficiar.  
Furnizorul va asigura transportul izolat termic al hranei, in termoboxuri care asigura transportul produselor la 

temperaturi controlate.  

2. LEGISLATIE 

Hotararea 924/11.08.2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare; 

ORDIN ANSVSA 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind 

procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare 

directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de 

producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală. 

 

3. ALOCATIA DE HRANA conform  

 Hotararea Consiliului local nr 424 din 27.09.2022 prin care se aproba desfasurarea Programului Scoala dupa 

Scoala 

 Hotararea Consiliului de administratie nr 2 in 08.09.2022 pentru Cresa Alex 

 

Elevi beneficiari ai programului Scoala dupa Scoala- Masa calda 20 lei TVA inclus/elev/zi 

Anteprescolarii inscrisi in Cresa Alex 22 lei TVA inclus/anteprescolar/zi 

 

4. RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE 

Autoritatea contractanta, prin personalul desemnat are obligatia 

4.1. Sa stabileasca si sa transmita prestatorului programul de servire a mesei, iar eventualele modificari sa fie 

comunicate cu 24 ore inainte ca ele sa devina operante. 

4.2. Sa comunice zilnic, pana la ora 9.00, situatia elevilor/anteprescolarilor prezenti alocati la drepturi de hrana pentru 

ziua respectiva pe categorii de meniu (alocatii hrana) 

4.3. Sa organizeze trimestrial, impreuna cu prestatorul, analiza modului de derulare a contractului. 

4.4. Sa inscrie toate constatarile privind modul de prestare a serviciului in “Registrul de control privind 

prestarea de servicii “. 

4.5. Sa plateasca preţul contractat către prestator in termenul convenit; 

4.6 Sa colaboreze cu prestatorul pentru buna organizare a activitatii; 

4.7 Să comunice/notifice de îndată, in cazul constatării unor deficiente in prestarea serviciilor, în scris 
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şi/sau telefonic prestatorului cele constatate pentru ca prestatorul să ia masurile ce se impun a fi luate 

pentru remedierea situaţiei. 

4.8 Să verifice modul de prestare al serviciilor de asigurare a hranei pentru elevi/anteprescolari, pentru a stabili 

conformitatea lor cu solicitarea zilnica, calitatea, cantitatea si respectarea normelor impuse conformreglementarilor in 

vigoare, precum si respectarea prevederilor din propunerea tehnica.Verificarile pot fi inopinate la sediul prestatorului; 

4.9 Să verifice ori de cate ori considera necesar, modul de preparare al hranei, calitatea alimentelor 

folosite, portionarea si distribuirea si in consecinţa sa dispună masurile legale ce se impun; 

 

5. RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI 

Nr 

crt 
CERINTE 

Descrierea detaliata a modului in 

care este indeplinita cerinta tehnica 

(Nu se admite prin Da/Nu sau 

copierea cerintei) 

 SPATII SI UTILAJE  

1 Locul de desfasurare a activitatii ofertantului: hrana va fi preparata in 

locatia proprie a acestuia , spatiu ce trebuie sa aiba Autorizatie sanitar-

veterinara pentru linia de pregatire a hranei. 

<Ofertantul va prezenta Autorizatia 

sanitar-veterinara> 

2 Ofertantul este obligat sa asigure spatiile destinate: 

- depozitarii,  

- conservarii,  

- prelucrarii alimentelor , 

- distributiei hranei preparate,  

in conditii de igiena conform normelor in vigoare. 

<Ofertantul va descrie modul in care 

asigura igiena spatiilor in care se 

depoziteaza alimentele, se prepara 

hrana, se ambaleaza si in mijloacele de 

transport> 

3 Produsele alimentare se ridica de la magazie zilnic de catre bucatarul 

coordonator conform situatiei zilnice pe baza meniurilor intocmite si pe tipuri 

de meniu (masa calda sau meniu cresa). 

Legumele se pun in camera speciala amenajata unde se curata se spala se taie 

si prin ghiseu se introduc in bucatarie. 

Carnea se transeaza conform gramajului, se spala si dupa operatiile 

pregatitoare se realizeaza tehnica prepararii. 

Se va descrie procedura 

4 Anexele pentru personalul blocului alimentar vor cuprinde următoarele 

amenajări:  

-  vestiar cu grup sanitar şi duş, separate pe sexe, amplasate lângă accesul 

personalului;  

Se va descrie modul de organizare 

5 Blocul alimentar va fi dotat cu recipiente necesare pentru colectarea, 

depozitarea şi îndepărtarea reziduurilor menajere conform normelor.  

Se va descrie modul de organizare 

 UTILAJE  

6 Ofertantul este obligat sa asigure utilajele de mica mecanizare, mobilierul si 

instalatiile necesare desfasurarii activitatii in conditii optime. 

Se va descrie modul de organizare 

7 In timpul evaluarii ofertelor, Comisia de evaluare va intreprinde vizite 

neanuntate, pt stabilirea conformitatii spatiilor cu cerintele legislatiei in 

vigoare privind igiena. 

Interzicere accesului Comisiei de evaluare in spatiile de pregatire a mesei 

va conduce la descalificarea ofertei. 

Se va da acceptul 

8 

Ofertantul este obligat sa execute la termenele legale verificarile metrologice 

ale aparatelor de masura si control folosite. 

Se vor detalia verificarile facute 

pana la data depunerii ofertei si 

planificarea pentru urmatoarea 

perioada 
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Nr 

crt 
CERINTE 

Descrierea detaliata a modului in 

care este indeplinita cerinta tehnica 

(Nu se admite prin Da/Nu sau 

copierea cerintei) 

 PREGATIREA MANCARII  

9 Intocmirea meniurilor saptamanale, privind alegerea felurilor de mancare si 

repartitia alimentelor se va face de catre ofertant pe baza normelor de hrană, 

avizat de medicul/asistentul nutritionist al ofertantului si aprobat de 

responsabilul de proiect din partea autoritatii contractante, si va avea in 

vedere: 

- realizarea unui raport optim intre principiile alimentarii de baza (proteine, 

lipide, glucide, etc.); 

- sa fie consistente si sa dea senzatia de satietate; 

- sa fie variate atat prin felul produselor, cat si prin tehnologia culinara; 

- anotimpul în care se aplică meniurile; 

- realizarea unor feluri de mâncare cu gust apetisant, miros plăcut, agreate de 

beneficiari - în calitate de consumatori;  

- sa se incadreze in alocatia de hrana. 

Se va descrie modul de organizare 

10 Pentru controlul meniurilor, în apropierea bucătăriei şi a oficiului de 

distribuţie se Va plasa un frigider pentru probe alimentare. 

Probele se vor recolta zilnic si se vor  pastra timp de 48 ore conform 

prevederilor HG 857/2011; 

Probele se vor pastra individual in recipiente speciale, curate, acoperite, 

etichetate corespunzator) . 

Etichetele vor contine urmatoarele informatii: 

- -data si ora recoltarii 

- -denumirea alimentului recoltat 

- -pesoana care a recoltat proba si semnatura acesteia 

Raspunderea pentru calitatea si cantitatea hranei revine in excusivitate 

pretatorului, pe toata perioada derularii contractului, cu respectarea normelor 

de siguranta alimentara impuse de HACCP 

Se va descrie modul de organizare 

11 Sa asigure prepararea si livrarea portiilor de hrana tinand cont de numarul de 

elevi/copii pentru fiecare nivel de invatamant in parte (scoala/cresa), conform 

alocatiei de hrana stabilita . 

Se va descrie modul de organizare 

12 Prepararea si livrarea portiilor de hrana se va aface in zilele lucratoare 

de luni pana vineri cu exceptia zilelor declarate libere prin lege si a 

vacantelor scolare. 

Se va declara acceptul 

13 Sa asigure servicii de preparare si servire a hranei conform standardelor 

existente pentru unitatile de invatamant prin instituirea unui management al 

calitatii, pentru a indeplini standardele calitative cerute de autoritatea 

contractanta. 

Se vor descrie la modul general si 

se vor enumera procedurile 

14 Sa asigure din produsele prevazute in normele de hrana, 75% pentru 

anteprescolari si 50% pentru elevi, din numarul de calorii necesare pe 

categorie de varsta ,corespunzator tipului de meniu  

 Masa calda Scoala dupa scoala pentru Programul Scoala dupa 

Scoala care va include felul I, felul II si desert ce se va servi 

beneficiarilor programului- 50% din necesar calorii 

 Meniu cresa pentru anteprescolarii inscrisi in Cresa Alex care va 

Se va declara acceptul 
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Nr 

crt 
CERINTE 

Descrierea detaliata a modului in 

care este indeplinita cerinta tehnica 

(Nu se admite prin Da/Nu sau 

copierea cerintei) 

include mic dejun, pranz si 2 gustari pentru beneficiarii cresei – 75% 

din necesar 

 LIVRAREA  

15 Livrarea mancarii catre autoritatea contractanta trebuie sa se faca in maxim 

1 ora de la preparare.  

In caz contrar, mancarea trebuie mentinuta la o temperatura > 600 C  sau 

la max 8°C, in functie de situatie. 

Se va descrie modul de organizare 

16 Mancarea gatita va fi livrata la punctele de lucru ale autoritatii contractante, in 

locul stabilit de autoritatea contractanta si  la orele stabilite prin program dupa 

cum urmeaza: 

Masa calda Scoala dupa scoala la  sediul unitatii Str Odobesti nr 3 la ora 

12.00-12.30 

Meniu cresa in str. Nerva Traian nr 8 astfel: 

- micul dejun  8.00- 8.30 

 - pranz  12.00- 12.30 

Gustarile se vor livra astfel incat sa fie servite la orele 10.00 si 15.30 

Se va descrie modul de organizare 

17 Programul de livrare a hranei poate fi modificat pe parcursul derularii 

contractului in functie de necesitatile autoritatii contractante si comunicate 

prestatorului in timp util 

Se va da acceptul 

 PERSONALUL  

18 Ofertantul trebuie sa dispuna de personal calificat pentru prepararea hranei; 

Ofertantul trebuie sa faca dovada pentru  

- minim 2 bucatari cu experienta de minim 1 an fiecare pe pozitia pe care este 

ofertat; 

- asistent dietetician/nutritionist cu experienta de minim 1 an pe pozitia pe 

care este ofertat 

Se vor prezenta: 

- Diplome de calificare (bucătari si dietetician/nutritionist);  

- Centralizator cu personalul angajat care va presta serviciile, in ordinea 

descrescatoare a vechimii, insotit de extrasele din REVISAL. 

Se vor prezenta: 

- Diplome de calificare (bucătari si 

dietetician);  

- Centralizator cu personalul 

angajat care va presta serviciile, in 

ordinea descrescatoare a vechimii, 

insotit de extrasele din REVISAL. 

19 Ofertantul este obligat sa asigure personalului care participa la prepararea si 

transportul hranei, echipament de protectie si lucru.  

Se va descrie modul de organizare 

20 Ofertantul este obligat sa organizeze, sa execute si sa tina evidenta 

controalelor medicale ale acestuia conform legislatiei in vigoare. 

Se va descrie modul de organizare 

21 Personalul bucătăriilor va fi supus controlului medical la angajare şi 

controalelor medicale periodice.  

Periodicitatea controalelor şi tipurile de examene care trebuie efectuate vor fi 

realizate conform normelor în vigoare.  

Se va descrie modul de organizare 

 
TRANSPORTUL 

 

22 Ofertantul raspunde de respectarea regulilor igienico-sanitare referitoare la 

transportul, manipularea, depozitarea, conservarea, prelucrarea alimentelor, 

conform actelor normative in vigoare.  

In acest scop, transportul alimentelor se va face numai cu mijloace de 

Se va descrie modul de organizare 
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Nr 

crt 
CERINTE 

Descrierea detaliata a modului in 

care este indeplinita cerinta tehnica 

(Nu se admite prin Da/Nu sau 

copierea cerintei) 

transport special amenajate (autodube, etc.) autorizate sanitar – veterinar  

Se va prezenta autorizatia DSVSA pentru mijloacele de transport si 

certificatele de inmatriculare 

23 Mijloacele de transport utilizate pentru transportul produselor alimentare 

trebuie sa fie mentinute curate si in stare buna de intretinere si functionare 

pentru ca alimentele sa fie protejate impotriva contaminarii sau alterarii. 

Mijloacele de transport trebuie sa fie concepute si construite pentru a se 

permite igienizarea si/sau dezinfectia adecvate;  

- mijlocul de transport al produselor alimentare (de tip izoterm) trebuie sa aiba 

autorizaţie DSVSA; 

Se va descrie modul de organizare 

24 Recipientele si/sau containerele desemnate, nu trebuie folosite decât la 

transportul alimentelor; aceste recipiente vor fi curatate si dezinfectate 

zilnic. Containerele vor fi inscripţionate/etichetate cu numele autoritatii 

contractante; 

Se va descrie modul de organizare 

25 Costurile legate de transportul alimentelor vor fi incluse de acesta in preţul 

unitar al serviciilor ofertate; 

Se va da acceptul 

26 Atunci când mijloacele de transport si/sau containerele au fost folosite la 

transportul unor alimente diferite, se vor spala de fiecare data înainte de a fi 

reumplute pentru evitarea contaminării 

Se va descrie modul de organizare 

27 Unde este necesar, mijloacele de transport si/sau containerele folosite la 

transportul alimentelor trebuie sa fie capabile sa menţină alimentele la o 

temperatura adecvata atat calda, cat si rece după caz si, unde este cazul, sa 

poata permite ca aceste temperaturi sa fie monitorizate 

Se va descrie modul de organizare 

28 Mijloacele de transport vor fi curatate si dezinfectate înaintea oricărui 

transport de aliment produs finit; 

Se va descrie modul de organizare 

 COMUNICAREA  

29 Ofertantul trebuie să sigure comunicarea permanentă cu achizitorul, asigurând 

telefon si adresa de e-mail, comunicarea fiind necesară in eventualitatea 

aparitiei unor modificări în situaţia zilnică de alocare a hranei; 

Se va descrie modul de organizare 

30 Orice deficienta in derularea contractului va fi notificata prestatorului, urmand 

ca aceasta sa fie remediata in max 2 ore , comunicarea in scris privind modul 

de soluţionare fiind facuta in maxim 12 de ore; 

Se va descrie modul de organizare 

31 Ofertantul este obligat sa rezolve imediat sesizarile si reclamatiile privind 

calitatea hranei.  

In cazul in care hrana este necorespunzatoare Ofertantul este obligat să 

retragă porţiile neconforme şi să le înlocuiască in termen de maxim 1 

(una) ora de la notificarea in scris (email); 

In acest sens se va infiinta un “Registru de control privind prestarea de 

servicii” unde vor fi trecute toate constatarile facute si masurile ce s-au luat, 

registru ce se va gasi permanent asupra personalului de serviciu. 

Se va descrie modul de organizare 

32 Ofertantul este obligat sa prezinte documente ce vizeaza activitatea de 

catering, respectiv preparare, transport, servire hrana, la orice solicitare a 

autoritatii contractante sau a organelor de audit extern si/sau organelor de 

control (Comisia mixtă de control si/sau altor structuri de control ale unitatii 

de invatamant); 

Se va descrie modul de organizare 
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Nr 

crt 
CERINTE 

Descrierea detaliata a modului in 

care este indeplinita cerinta tehnica 

(Nu se admite prin Da/Nu sau 

copierea cerintei) 

 CURATENIA  

33 
Ofertantul este obligat sa execute periodic desinsectia, dezinfectia, deratizarea 

spatiilor alocate depozitarii alimentelor, prepararii mancarii , ambalarii si a 

mijloacelor de transport. 

<ofertantul va transmite Graficul 

de efectuare a activitatilor de 

desinsectie, dezinfectie, deratizare> 

 GARANTIA SERVICIILOR  

34 Prestatorul trebuie sa asigure conditiile igienico-sanitare prevazute de actele 

normative in vigoare pentru depozitarea si pastrarea produselor agro-

alimentare folosite la prepararea, precum si prepararea si transportul hranei. 

Se va descrie modul de organizare 

35 Prestatorul are obligatia prelevarii de probe la sediul său, din fiecare fel de 

mancare, conform legislatiei in vigoare. Probele se vor pastra 48 de ore de 

la data prelevarii, in recipiente corespunzatoare, sigilate si etichetate 

corespunzator, in spatii frigorifice special destinate si adecvate acestui 

scop, dotate cu termometre si grafice de temperatura actualizate de 

persoana responsabila desemnata. 

Se va descrie modul de organizare 

36 Se interzice darea in consum a alimentelor in situatia nerecoltarii probelor 

alimentare din fiecare fel de mancare. In cazul aparitiei unor imbolnaviri sau 

suspiciuni de imbolnaviri cu transmitere digestiva, prestatorul va putea 

prezenta in caz de litigiu, asa numita „contraproba”. 

Se va descrie modul de organizare 

37 Mancarea va trebui sa aiba un termen de valabilitate de minim 48 ore, in 

conditii de depozitare in spatii frigorifice adecvate. 

Se va descrie modul de organizare 

 RECEPTIA  

38 Receptia cantitativa si calitativa se va face la fiecare transport, de catre 

persoanele desemnate de autoritatea contractanta, in prezenta reprezentantului 

prestatorului. 

Se va descrie modul de organizare 

39 Prestatorul va prezenta la livrare: 

- Avizul de expeditie; 

- Declaratia de conformitate;  

- Declaratie prestator privind calculul caloriilor si gramajul pe portie; 

Se va descrie modul de organizare 

40 In cazul constatarii unor deficiente in prestarea serviciilor, acestea vor fi 

comunicate prestatorului in maxim 30 minute, in scris (email). 

Daca se constata deteriorarea unor ambalaje , numar portii livrate in minus 

fata de comanda etc, prestatorul va trebui sa remedieze deficientele, in maxim 

1 (una) ora de la notificarea pe email. 

Se va descrie modul de organizare 

41 Prestatorul va prezenta la fiecare livrare cate o portie “mostra” sigilata, pe 

care se va inscriptiona: “MOSTRA, nr lot, data si ora pregatirii, data 

expirarii; denumire preparat; cantitate; numar calorii; Alergeni; datele 

de identificare a prestatorului (denumire, adresa, mobil)”, aceasta fiind 

pastrata de autoritatea contractanta 48 ore in spatiile frigorifice proprii.  

- In mostra nu intra produsele preambalate care au un termen de valabilitate 

mai mare de 6 luni (ex: biscuiti; plicuri ceai); 

- In mostra intra: mancarea gatita; untul; cascavalul; mezelul; oul, etc. produse 

care se pot altera din cauza depozitarii defectuoase la prestator, sau in timpul 

Se va descrie modul de organizare 
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Nr 

crt 
CERINTE 

Descrierea detaliata a modului in 

care este indeplinita cerinta tehnica 

(Nu se admite prin Da/Nu sau 

copierea cerintei) 

transportului. 

- Numarul lotului va fi compus din: numarul comenzii/data livrarii/MD 

(mic dejun) sau P (pranz) sau G1 (gustare 1) sau G2 (Gustare 2). Ex:  

200/31.10.2022/P; 

42 Pentru fiecare livrare in parte, se va completa in Procesul verbal de receptie 

zilnica :  

- Numarul lotului; 

- Cantitatea (numar portii livrate); 

- Rezultatul : ADMIS/RESPINS; 

- Deficiente constatate: portii lipsa / ambalaje deteriorate / intarzieri in livrare 

etc; 

- Modul de remediere a deficientelor; 

Se va descrie modul de organizare 

43 Daca deficientele constatate nu sunt remediate in termenul stabilit, se va putea 

declansa procedura de reziliere a contractului subsecvent si a acordului cadru, 

cu toate consecintele ce decurg din aceasta. 

Se va descrie modul de organizare 

44 Procesul verbal de receptie zilnica va cuprinde capitole separate pentru cele 

2 tipuri de meniu , si va fi semnat de membrii Comisiei de receptie ai 

autoritatii contractante si de reprezentantul Prestatorului. 

Se va descrie modul de organizare 

45 Procesul verbal de receptie zilnica va fi completat in doua exemplare 

originale, cate unul pentru fiecare parte. Nesemnarea PV de receptie zilnica 

la fiecare livrare de catre toate persoanele desemnate, va conduce la 

neplata produselor livrate. 

Se va descrie modul de organizare 

46 
Procesele verbale zilnice vor fi anexe la facturile transmise de prestator. 

Se va descrie modul de organizare 

47 In cazul in care se vor constata abateri care pot conduce la consecinte grave 

privind starea de sanatate a beneficiarilor hranei, autoritatea contractanta are 

dreptul sa sisteze distribuirea hranei, iar prestatorul va fi obligat sa 

inlocuiasca alimentele sau hrana neconforme cu alta/altele 

corespunzatoare, fara a pretinde plati suplimentare pentru aceasta, in 

termen de maxim 1 (una) ora de la primirea notificarii. 

Se va descrie modul de organizare 

48 Prestatorul are obligatia sa permita membrilor Comisiei de receptie, sa 

efectueze periodic si inopinat controale in incinta unde se prepara hrana, 

avand ca atributii verificarea respectarii normelor sanitar-veterinare si 

de igiena legate de obiectul contractului. 

Se va descrie modul de organizare 

 

Ofertantul poarta  întreaga raspundere pentru calitatea si cantitatea serviciilor de catering.  
 
Responsabil achizitie, 
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SECȚIUNEA III FORMULARE 

 

 

 

 

 FORMULAR 1 

PROPUNEREA TEHNICA  

Denumire operator economic  

Catre  „Scoala Gimnaziala nr 88” 

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul ........................................., (numele reprezentantului legal), 

reprezentant a ofertantului .............................................................................. (denumirea ofertantului), 

participant la procedura pentru atribuirea contractului, având ca obiect achizitia de SERVICII DE 

CATERING, organizată de  „SCOALA GIMNAZIALA NR 88”ne oferim ca, in conformitate cu prevederile 

si cerintele cuprinse in documentatia de atribuire, sa furnizăm produsele in conformitate cu solicitarile din 

Caietul de sarcini, astfel: 

 

Nr 

crt 
CERINTE 

Descrierea detaliata a 

modului in care este 

indeplinita cerinta 

tehnica 

(Nu se admite prin 

Da/Nu sau copierea 

cerintei) 

Docu

mentu

l care 

atestă 

confor

mitate

a 

 
SPATII SI UTILAJE 

  

1 Locul de desfasurare a activitatii ofertantului: hrana va fi preparata 

in locatia proprie a acestuia , spatiu ce trebuie sa aiba Autorizatie 

sanitar-veterinara pentru linia de pregatire a hranei. 

<Ofertantul va 

prezenta Autorizatia 

sanitar-veterinara> 

 

2 

Ofertantul este obligat sa asigure spatiile destinate: 

- depozitarii,  

- conservarii,  

- prelucrarii alimentelor , 

- distributiei hranei preparate,  

in conditii de igiena conform normelor in vigoare. 

<Ofertantul va 

descrie modul in 

care asigura igiena 

spatiilor in care se 

depoziteaza 

alimentele, se 

prepara hrana, se 

ambaleaza si in 
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Nr 

crt 
CERINTE 

Descrierea detaliata a 

modului in care este 

indeplinita cerinta 

tehnica 

(Nu se admite prin 

Da/Nu sau copierea 

cerintei) 

Docu

mentu

l care 

atestă 

confor

mitate

a 

mijloacele de 

transport> 

3 Produsele alimentare se ridica de la magazie zilnic de catre bucatarul 

coordonator conform situatiei zilnice pe baza meniurilor intocmite pe 

tipuri de meniu (masa calda sau meniu cresa). 

Legumele se pun in camera speciala amenajata unde se curata se spala 

se taie si prin ghiseu se introduc in bucatarie. 

Carnea se transeaza conform gramajului, se spala si dupa operatiile 

pregatitoare se realizeaza tehnica prepararii. 

Se va descrie 

procedura 

 

4 Anexele pentru personalul blocului alimentar vor cuprinde 

următoarele amenajări:  

-  vestiar cu grup sanitar şi duş, separate pe sexe, amplasate lângă 

accesul personalului;  

Se va descrie modul de 

organizare 

 

5 Blocul alimentar va fi dotat cu recipiente necesare pentru colectarea, 

depozitarea şi îndepărtarea reziduurilor menajere conform normelor.  

Se va descrie modul de 

organizare 

 

 
UTILAJE 

  

6 Ofertantul este obligat sa asigure utilajele de mica mecanizare, 

mobilierul si instalatiile necesare desfasurarii activitatii in conditii 

optime. 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

7 In timpul evaluarii ofertelor, Comisia de evaluare va intreprinde 

vizite neanuntate, pt stabilirea conformitatii spatiilor cu cerintele 

legislatiei in vigoare privind igiena. 

Interzicere accesului Comisiei de evaluare in spatiile de pregatire a 

mesei va conduce la descalificarea ofertei. 

Se va da acceptul  

8 

Ofertantul este obligat sa execute la termenele legale verificarile 

metrologice ale aparatelor de masura si control folosite. 

Se vor detalia 

verificarile facute 

pana la data 

depunerii ofertei si 

planificarea pentru 

urmatoarea 

perioada 

 

 
PREGATIREA MANCARII 

  

9 Intocmirea meniurilor saptamanale, privind alegerea felurilor de 

mancare si repartitia alimentelor se va face de catre ofertant pe baza 

normelor de hrană, avizat de medicul/asistentul nutritionist al 

ofertantului si aprobat de responsabilul de proiect din partea autoritatii 

contractante, si va avea in vedere: 

- realizarea unui raport optim intre principiile alimentarii de baza 

(proteine, lipide, glucide, etc.); 

- sa fie consistente si sa dea senzatia de satietate; 

- sa fie variate atat prin felul produselor, cat si prin tehnologia culinara; 

Se va descrie modul 

de organizare 
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Nr 

crt 
CERINTE 

Descrierea detaliata a 

modului in care este 

indeplinita cerinta 

tehnica 

(Nu se admite prin 

Da/Nu sau copierea 

cerintei) 

Docu

mentu

l care 

atestă 

confor

mitate

a 

- anotimpul în care se aplică meniurile; 

- realizarea unor feluri de mâncare cu gust apetisant, miros plăcut, 

agreate de beneficiari - în calitate de consumatori;  

- sa se incadreze in alocatia de hrana. 

10 Pentru controlul meniurilor, în apropierea bucătăriei şi a oficiului de 

distribuţie se va plasa un frigider pentru probe alimentare. 

Probele se vor recolta zilnic si se vor  pastra timp de 48 ore conform 

prevederilor HG 857/2011; 

Probele se vor pastra individual in recipiente speciale , curate, 

acoperite , etichetate corespunzator) . 

Etichetele vor contine urmatoarele informatii: 

- -data si ora recoltarii 

- -denumirea alimentului recoltat 

- -pesoana care a recoltat proba si semnatura acesteia 

Raspunderea pentru calitatea si cantitatea hranei revine in excusivitate 

pretatorului, pe toata perioada derularii contractului, cu respectarea 

normelor de siguranta alimentara impuse de HACCP 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

11 Sa asigure prepararea si livrarea portiilor de hrana tinand cont de 

numarul de elevi/copii pentru fiecare nivel de invatamant in parte 

(scoala/cresa), conform alocatiei de hrana stabilita . 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

12 Prepararea si livrarea portiilor de hrana se va aface in zilele 

lucratoare de luni pana vineri cu exceptia zilelor declarate libere 

prin lege si a vacantelor scolare. 

Se va declara 

acceptul 

 

13 Sa asigure servicii de preparare si servire a hranei conform 

standardelor existente pentru unitatile de invatamant prin instituirea 

unui management al calitatii, pentru a indeplini standardele calitative 

cerute de autoritatea contractanta. 

Se vor descrie la 

modul general si se 

vor enumera 

procedurile 

 

14 Sa asigure din produsele prevazute in normele de hrana, 75% pentru 

anteprescolari si 50% pentru elevi, din numarul de calorii necesare pe 

categorie de varsta ,corespunzator tipului de meniu  

 Masa calda Scoala dupa scoala pentru Programul Scoala dupa Scoala 

care va include felul I, felul II si desert ce se va servi beneficiarilor 

programului- 50% din necesar calorii 

 Meniu cresa pentru anteprescolarii inscrisi in Cresa Alex care va 

include mic dejun, pranz si 2 gustari pentru beneficiarii cresei – 75% 

din necesar 

 

Se va declara 

acceptul 

 

 
LIVRAREA 

  

15 Livrarea mancarii catre autoritatea contractanta trebuie sa se faca in 

maxim 1 ora de la preparare.  

In caz contrar, mancarea trebuie mentinuta la o temperatura > 600 

Se va descrie modul 

de organizare 
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Nr 

crt 
CERINTE 

Descrierea detaliata a 

modului in care este 

indeplinita cerinta 

tehnica 

(Nu se admite prin 

Da/Nu sau copierea 

cerintei) 

Docu

mentu

l care 

atestă 

confor

mitate

a 

C  sau la max 8°C, in functie de situatie. 

16 Mancarea gatita va fi livrata la punctele de lucru ale autoritatii 

contractante, in locul stabilit de autoritatea contractanta si  la orele 

stabilite prin program dupa cum urmeaza: 

Masa calda Scoala dupa scoala la  sediul unitatii Str Odobesti nr 3 la 

ora 12.00-12.30 

Meniu cresa in str. Nerva Traian nr 8 astfel: 

- micul dejun  8.00- 8.30 

 - pranz  12.00- 12.30 

Gustarile se vor livra astfel incat sa fie servite la orele 10.00 si 15.30 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

17 Programul de livrare a hranei poate fi modificat pe parcursul derularii 

contractului in functie de necesitatile autoritatii contractante si 

comunicate prestatorului in timp util 

Se va da acceptul  

 
PERSONALUL 

  

18 

Ofertantul trebuie sa dispuna de personal calificat pentru prepararea 

hranei; 

Ofertantul trebuie sa faca dovada pentru  

- minim 2 bucatari cu experienta de minim 1 an fiecare pe pozitia 

pe care este ofertat; 

- asistent dietetician/nutritionist cu experienta de minim 1 an pe 

pozitia pe care este ofertat 

 

Se vor prezenta: 

- Diplome de calificare (bucătari si dietetician/nutritionist);  

- Centralizator cu personalul angajat care va presta serviciile, in 

ordinea descrescatoare a vechimii, insotit de extrasele din REVISAL. 

Se vor prezenta: 

- Diplome de 

calificare (bucătari 

si dietetician);  

- Diplome de 

absolvire a cursului 

„Notiuni 

fundamentale de 

igiena” – pentru tot 

personalul implicat 

in derularea 

contractului; 

- Centralizator cu 

personalul angajat 

care va presta 

serviciile, in ordinea 

descrescatoare a 

vechimii, insotit de 

extrasele din 

REVISAL. 

Exper

ienta 

Bucat

ar 1 = 

........ 

luni 

 

Exper

ienta 

Bucat

ar 2 = 

......... 

luni 

 

Exper

ienta 

dieteti

cian/n

utritio

nist = 

......... 

luni 

19 Ofertantul este obligat sa asigure personalului care participa la 

prepararea si transportul hranei, echipament de protectie si lucru.  
Se va descrie modul 

de organizare 

 

20 Ofertantul este obligat sa organizeze, sa execute si sa tina evidenta 

controalelor medicale ale acestuia conform legislatiei in vigoare. 
Se va descrie modul 

de organizare 

 

21 Personalul bucătăriilor va fi supus controlului medical la angajare şi 

controalelor medicale periodice.  
Se va descrie modul 

de organizare 
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Nr 

crt 
CERINTE 

Descrierea detaliata a 

modului in care este 

indeplinita cerinta 

tehnica 

(Nu se admite prin 

Da/Nu sau copierea 

cerintei) 

Docu

mentu

l care 

atestă 

confor

mitate

a 

Periodicitatea controalelor şi tipurile de examene care trebuie efectuate 

vor fi realizate conform normelor în vigoare.  

 
TRANSPORTUL 

  

22 Ofertantul raspunde de respectarea regulilor igienico-sanitare 

referitoare la transportul, manipularea, depozitarea, conservarea, 

prelucrarea alimentelor, conform actelor normative in vigoare.  

In acest scop, transportul alimentelor se va face numai cu mijloace de 

transport special amenajate (autodube, etc.) autorizate sanitar – 

veterinar  

Se va prezenta autorizatia DSVSA pentru mijloacele de transport 

si certificatele de inmatriculare 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

23 Mijloacele de transport utilizate pentru transportul produselor alimentare 

trebuie sa fie mentinute curate si in stare buna de intretinere si functionare 

pentru ca alimentele sa fie protejate impotriva contaminarii sau alterarii. 

Mijloacele de transport trebuie sa fie concepute si construite pentru a se 

permite igienizarea si/sau dezinfectia adecvate;  

- mijlocul de transport al produselor alimentare (de tip izoterm) trebuie sa aiba 

autorizaţie DSVSA; 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

24 Recipientele si/sau containerele desemnate, nu trebuie folosite decât la 

transportul alimentelor; aceste recipiente vor fi curatate si dezinfectate 

zilnic. Containerele vor fi inscripţionate/etichetate cu numele autoritatii 

contractante; 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

25 Costurile legate de transportul alimentelor vor fi incluse de acesta in 

preţul unitar al serviciilor ofertate; 
Se va da acceptul  

26 Atunci când mijloacele de transport si/sau containerele au fost folosite 

la transportul unor alimente diferite, se vor spala de fiecare data înainte 

de a fi reumplute pentru evitarea contaminării 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

27 Unde este necesar, mijloacele de transport si/sau containerele folosite 

la transportul alimentelor trebuie sa fie capabile sa menţină alimentele 

la o temperatura adecvata atat calda, cat si rece după caz si, unde este 

cazul, sa poata permite ca aceste temperaturi sa fie monitorizate 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

28 Mijloacele de transport vor fi curatate si dezinfectate înaintea oricărui 

transport de aliment produs finit; 
Se va descrie modul 

de organizare 

 

 
COMUNICAREA 

  

29 Ofertantul trebuie să sigure comunicarea permanentă cu achizitorul, 

asigurând telefon si adresa de e-mail, comunicarea fiind necesară in 

eventualitatea aparitiei unor modificări în situaţia zilnică de alocare a 

hranei; 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

30 Orice deficienta in derularea contractului va fi notificata prestatorului, urmand 

ca aceasta sa fie remediata in max 2 ore, comunicarea in scris privind modul 

de soluţionare fiind facuta in maxim 12 de ore; 

Se va descrie modul 

de organizare 
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Nr 

crt 
CERINTE 

Descrierea detaliata a 

modului in care este 

indeplinita cerinta 

tehnica 

(Nu se admite prin 

Da/Nu sau copierea 

cerintei) 

Docu

mentu

l care 

atestă 

confor

mitate

a 

31 Ofertantul este obligat sa rezolve imediat sesizarile si reclamatiile 

privind calitatea hranei.  

In cazul in care hrana este necorespunzatoare Ofertantul este obligat 

să retragă porţiile neconforme şi să le înlocuiască in termen de 

maxim 1 (una) ora de la notificarea in scris (email); 

In acest sens se va infiinta un “Registru de control privind prestarea 

de servicii” unde vor fi trecute toate constatarile facute si masurile ce 

s-au luat, registru ce se va gasi permanent asupra personalului de 

serviciu. 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

32 Ofertantul este obligat sa prezinte documente ce vizeaza activitatea de 

catering, respectiv preparare, transport, servire hrana, la orice solicitare 

a autoritatii contractante sau a organelor de audit extern si/sau 

organelor de control (Comisia mixtă de control si/sau altor structuri de 

control ale unitatii de invatamant); 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

 
CURATENIA 

  

33 

Ofertantul este obligat sa execute periodic desinsectia, dezinfectia, 

deratizarea spatiilor alocate depozitarii alimentelor, prepararii mancarii 

, ambalarii si a mijloacelor de transport. 

<ofertantul va 

transmite Graficul de 

efectuare a 

activitatilor de 

desinsectie, 

dezinfectie, 

deratizare> 

 

 
GARANTIA SERVICIILOR 

  

34 Prestatorul trebuie sa asigure conditiile igienico-sanitare prevazute de 

actele normative in vigoare pentru depozitarea si pastrarea produselor 

agro-alimentare folosite la prepararea , precum si prepararea si 

transportul hranei. 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

35 Prestatorul are obligatia prelevarii de probe la sediul său, din fiecare 

fel de mancare, conform legislatiei in vigoare. Probele se vor 

pastra 48 de ore de la data prelevarii, in recipiente 

corespunzatoare, sigilate si etichetate corespunzator, in spatii 

frigorifice special destinate si adecvate acestui scop, dotate cu 

termometre si grafice de temperatura actualizate de persoana 

responsabila desemnata. 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

36 Se interzice darea in consum a alimentelor in situatia nerecoltarii 

probelor alimentare din fiecare fel de mancare. In cazul aparitiei unor 

imbolnaviri sau suspiciuni de imbolnaviri cu transmitere digestiva, 

prestatorul va putea prezenta in caz de litigiu, asa numita 

„contraproba”. 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

37 Mancarea va trebui sa aiba un termen de valabilitate de minim 48 

ore, in conditii de depozitare in spatii frigorifice adecvate. 
Se va descrie modul 

de organizare 
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Nr 

crt 
CERINTE 

Descrierea detaliata a 

modului in care este 

indeplinita cerinta 

tehnica 

(Nu se admite prin 

Da/Nu sau copierea 

cerintei) 

Docu

mentu

l care 

atestă 

confor

mitate

a 

 
RECEPTIA 

  

38 Receptia cantitativa si calitativa se va face la fiecare transport, de catre 

persoanele desemnate de autoritatea contractanta, in prezenta 

reprezentantului prestatorului. 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

  

39 

Prestatorul va prezenta la livrare: 

- Avizul de expeditie; 

- Declaratia de conformitate;  

- Declaratie prestator privind calculul caloriilor si gramajul pe portie; 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

40 In cazul constatarii unor deficiente in prestarea serviciilor, acestea vor 

fi comunicate prestatorului in maxim 30 minute, in scris (email). 

Daca se constata deteriorarea unor ambalaje , numar portii livrate in 

minus fata de comanda etc, prestatorul va trebui sa remedieze 

deficientele, in maxim 1 (una) ora de la notificarea pe email. 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

41 Prestatorul va prezenta la fiecare livrare cate o portie “mostra” 

sigilata, pe care se va inscriptiona: “MOSTRA, nr lot, data si ora 

pregatirii, data expirarii; denumire preparat; cantitate; numar 

calorii; Alergeni; datele de identificare a prestatorului (denumire, 

adresa, mobil)”, aceasta fiind pastrata de autoritatea contractanta 48 

ore in spatiile frigorifice proprii.  

- In mostra nu intra produsele preambalate care au un termen de 

valabilitate mai mare de 6 luni (ex: biscuiti; plicuri ceai); 

- In mostra intra: mancarea gatita; untul; cascavalul; mezelul; oul, etc. 

produse care se pot altera din cauza depozitarii defectuoase la 

prestator, sau in timpul transportului. 

- Numarul lotului va fi compus din: numarul comenzii/data 

livrarii/MD (mic dejun) sau P (pranz) sau G1 (gustare 1) sau G2 

(Gustare 2). Ex:  200/31.10.2022/P; 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

42 Pentru fiecare livrare in parte, se va completa in Procesul verbal de 

receptie zilnica :  

- Numarul lotului; 

- Cantitatea (numar portii livrate); 

- Rezultatul : ADMIS/RESPINS; 

- Deficiente constatate: portii lipsa / ambalaje deteriorate / intarzieri in 

livrare etc; 

- Modul de remediere a deficientelor; 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

43 Daca deficientele constatate nu sunt remediate in termenul stabilit, se 

va putea declansa procedura de reziliere a contractului subsecvent si a 

acordului cadru, cu toate consecintele ce decurg din aceasta. 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

44 Procesul verbal de receptie zilnica va cuprinde capitole separate 

pentru cele 2 tipuri de meniu , si va fi semnat de membrii Comisiei de 

receptie ai autoritatii contractante si de reprezentantul Prestatorului. 

Se va descrie modul 

de organizare 
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Nr 

crt 
CERINTE 

Descrierea detaliata a 

modului in care este 

indeplinita cerinta 

tehnica 

(Nu se admite prin 

Da/Nu sau copierea 

cerintei) 

Docu

mentu

l care 

atestă 

confor

mitate

a 

45 Procesul verbal de receptie zilnica va fi completat in doua exemplare 

originale, cate unul pentru fiecare parte. Nesemnarea PV de receptie 

zilnica la fiecare livrare de catre toate persoanele desemnate, va 

conduce la neplata produselor livrate. 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

46 Procesele verbale zilnice vor fi anexe la facturile transmise de 

prestator. 
Se va descrie modul 

de organizare 

 

47 In cazul in care se vor constata abateri care pot conduce la consecinte 

grave privind starea de sanatate a beneficiarilor hranei, autoritatea 

contractanta are dreptul sa sisteze distribuirea hranei, iar prestatorul 

va fi obligat sa inlocuiasca alimentele sau hrana neconforme cu 

alta/altele corespunzatoare, fara a pretinde plati suplimentare 

pentru aceasta, in termen de maxim 1 (una) ora de la primirea 

notificarii. 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

48 Prestatorul are obligatia sa permita membrilor Comisiei de 

receptie, sa efectueze periodic si inopinat controale in incinta unde 

se prepara hrana, avand ca atributii verificarea respectarii 

normelor sanitar-veterinare si de igiena legate de obiectul 

contractului. 

Se va descrie modul 

de organizare 

 

 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in 

conformitate cu cerintele caietului de sarcini, in maxim 2 zile lucratoare  de la transmiterea comenzii. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pana la data de ............................. (minim 60 zile de la data 

limita de depunere a ofertei) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de 

expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Alaturi de oferta de baza nu depunem oferta alternativa. 

5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 

transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract 

angajant intre noi. 

Ofertant - numele reprezentantului legal, în clar  

Semnatura autorizata si stampila  

Data completarii 
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FORMULAR 2 

PROPUNEREA TEHNICA – MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR DIN CAIETUL DE SARCINI 

Denumire operator economic  

Catre :  „SCOALA GIMNAZIALA NR 88” 

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul ........................................., (numele reprezentantului legal), 

reprezentant a ofertantului .............................................................................. (denumirea ofertantului), 

participant la procedura pentru atribuirea contractului, având ca obiect achizitia de SERVICII DE CATERING, 

organizată de  „SCOALA GIMNAZIALA NR 88”, declaram ca vom respecta cerintele din Caietul de sarcini astfel: 

 

Nr 
crt 

Cerinta Caiet sarcini Modul de indeplinire a cerintei 

1 

7. INFORMATII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE AUTORITATEA 
CONTRATANTA 
Prin achizitionarea SERVICIILOR DE CATERING, autoritatea contractanta 
doreste sa asigure hrana elevilor participanti in Programul Scoala dupa Scoala 
si celor din cresa Alex zilnic , cu respectarea prevederilor legale si a nivelului 
minim al alocatiei de hrana, asa cum este el prevazut in Referatul de aprobare 
a proiectului de hotarare privind aprobarea derularii si finantarii in anul 
scolar 2022-2023 din bugetul local al sectorului 3 al Municipiului Bucuresti a 
Programului Scoala dupa Scoala nr. 217887/23.09.2022 pentru stabilirea 
cuantumului alocației de hrană / elev/zi, hrana care consta in :  

 Masa calda Scoala dupa scoala pentru Programul Scoala dupa Scoala care va 
include felul I, felul II si desert ce se va servi beneficiarilor programului 

 Meniu cresa pentru anteprescolarii inscrisi in Cresa Alex care va include mic 
dejun, pranz si 2 gustari pentru beneficiarii cresei. 
Masa calda Scoala dupa scoala va fi compusa din 3 feluri de mancare astfel: 

- Felul I – supe, ciorbe, borsuri, creme, gustari calde. 
- Felul II – fripturi, snitele+ garnituri si/sau salate, mancaruri etc. 
- Desert – prajituri de casa, compoturi, budinci ,iaurturi , fructe ,etc. 

              Meniu cresa va fi compus din : 
- Mic dejun – ceai/lapte si tartina, lapte cu cereale, orez/paste/gris cu lapte 
- Gustare ora 10 - fructe  
- Pranz - supe, ciorbe, borsuri, creme, gustari calde. 

            fripturi, snitele+ garnituri si/sau salate, mancaruri etc. 
- Gustare ora 15,30- deserturi, prajituri de casa, compoturi, budinci ,iaurturi 

etc. 
Pentru persoanele cu diferite alergii, se va adapta meniul zilnic in functie de 
starea de sanatate a acestora și de recomandarile medicilor. Mesele se vor 
servi la orele fixate de beneficiar. 

Ofertantul este de acord cu 
aceasta prevedere si declara ca o 
va respecta 

2 

7.2 Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze servicii de catering, 

ce includ:  

- serviciile de pregatirea mancarii;  

Ofertantul este de acord cu 
aceasta prevedere si declara ca o 
va respecta 
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- serviciile de ambalare;  
- serviciile de transport pana la sediul din Str. Odobesti nr 3 pentru Scoala 
dupa Scoala, si Str. Nerva Traian Nr 8 pentru copiii din Cresa Alex, ambele 
unitati arondate Scolii Gimnaziale 88 din sector 3 , Bucuresti. 

3 

Zile lucratoare = Zile de activitate ale autoritatii contractante (scoala dupa 
scoala si cresa) 
Calendarul scolar 2022-2023 este: 
vacanta: 30.11 - 04.12.2022 ; 23.12.2022 – 06.01.2023 ; 06.02-24.02.2023 (o 
saptamana la alegerea fiecarei scoli – autoritatea contractanta va anunta in 
timp util) ; 07 – 18.04.2023; 

Ofertantul este de acord cu 
aceasta prevedere si declara ca o 
va respecta 

4 

11. GARANTIA SERVICIILOR 
11.1 Prestatorul trebuie sa asigure conditiile igienico-sanitare prevazute de 
actele normative in vigoare pentru depozitarea si pastrarea produselor agro-
alimentare folosite la prepararea, precum si ambalarea si transportul hranei. 
11.2 Prestatorul are obligatia prelevarii de probe la sediul sau, din fiecare fel 
de mancare, conform legislatiei in vigoare. Probele se vor pastra 48 de ore 
de la data prelevarii, in recipiente corespunzatoare, sigilate si etichetate 
corespunzator, in spatii frigorifice special destinate si adecvate acestui scop, 
dotate cu termometre si grafice de temperatura actualizate de persoana 
responsabila desemnata. 
11.3 Se interzice darea in consum a alimentelor in situatia nerecoltarii 
probelor alimentare din fiecare fel de mancare. In cazul aparitiei unor 
imbolnaviri sau suspiciuni de imbolnaviri cu transmitere digestiva, prestatorul 
va putea prezenta in caz de litigiu, asa numita „contraproba”. 
11.4 Mancarea va trebui sa aiba un termen de valabilitate de minim 48 ore, 
in conditii de depozitare in spatii frigorifice adecvate. 

Ofertantul este de acord cu 
aceasta prevedere si declara ca o 
va respecta 

5 

12. RECEPTIA 
12.1 Receptia cantitativa si calitativa se va face la fiecare transport, de catre 
persoanele desemnate de autoritatea contractanta,  in prezenta 
reprezentantului prestatorului. 
 

12.2 Prestatorul va prezenta la livrare: 
- Avizul de expeditie; 
- Declaratia de conformitate;  
- Declaratie prestator privind calculul caloriilor si gramajul pe portie; 
 

12.3 In cazul constatarii unor deficiente in prestarea serviciilor, acestea vor fi 
comunicate prestatorului in maxim 30 minute, in scris (email). 
12.4 Daca se constata deteriorarea unor ambalaje, numar portii livrate in 
minus fata de comanda etc, prestatorul va trebui sa remedieze deficientele, in 
maxim 1 ora de la notificarea pe email. 
 

12.5 Prestatorul va prezenta la fiecare livrare cate o portie “mostra” sigilata, 
pe care se va inscriptiona: “MOSTRA, nr lot, data si ora pregatirii, data 
expirarii; denumire preparat; cantitate; numar calorii; Alergeni; datele de 
identificare a prestatorului (denumire, adresa, mobil)”, aceasta fiind pastrata 
de autoritatea contractanta 48 ore in spatiile frigorifice proprii.  
- In mostra nu intra produsele preambalate care au un termen de valabilitate 
mai mare de 6 luni (ex: biscuiti; plicuri ceai); 

Ofertantul este de acord cu 
aceasta prevedere si declara ca o 
va respecta 
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- In mostra intra: mancarea gatita; untul; cascavalul; mezelul; oul, etc. produse 
care se pot altera din cauza depozitarii defectuoase la prestator, sau in timpul 
transportului. 
- Numarul lotului va fi compus din: numarul comenzii/data livrarii/MD (mic 
dejun) sau P (pranz) sau G1 (gustare ora 10) sau G2 ( gustare ora 15.30). Ex:  
200/31.10.2022/P; 
12.6 Pentru fiecare livrare in parte, se va completa in Procesul verbal de 
receptie zilnica :  
- Numarul lotului; 
- Cantitatea (numar portii livrate); 
- Rezultatul : ADMIS/RESPINS; 
- Deficiente constatate: portii lipsa / ambalaje deteriorate / intarzieri in livrare 
etc; 
- Modul de remediere a deficientelor; 
 

12.7 Daca deficientele constatate nu sunt remediate in termenul stabilit, se va 
putea declansa procedura de reziliere a contractului subsecvent si a acordului 
cadru, cu toate consecintele ce decurg din aceasta. 
 

12.8 Procesul verbal de receptie zilnica va cuprinde capitole separate pentru 
mesele principale si cele doua suplimente, si va fi semnat de membrii Comisiei 
de receptie ai autoritatii contractante si de reprezentantul Prestatorului. 
12.9  Procesul verbal de receptie zilnica va fi completat in doua exemplare 
originale, cate unul pentru fiecare parte. Nesemnarea PV de receptie zilnica 
la fiecare livrare de catre toate persoanele desemnate, va conduce la 
neplata produselor livrate. 
12.10 Procesele verbale zilnice vor fi anexe la facturile transmise de prestator. 
 

12.11 In cazul in care se vor constata abateri care pot conduce la consecinte 
grave privind starea de sanatate a copiilor, autoritatea contractanta are 
dreptul sa sisteze distribuirea hranei, iar prestatorul va fi obligat sa 
inlocuiasca alimentele sau hrana neconforme cu alta/altele 
corespunzatoare, fara a pretinde plati suplimentare pentru aceasta, in 
termen de maxim 1 (una) ora de la primirea notificarii. 
 

12.12 Prestatorul are obligatia sa permita membrilor Comisiei de receptie, 
sa efectueze periodic si inopinat controale in incinta unde se prepara hrana, 
avand ca atributii verificarea respectarii normelor sanitar-veterinare si de 
igiena legate de obiectul contractului. 

6 

16. PREŢUL CONTRACTULUI  
16.1 Preţul contractului este ferm şi nu se ajusteaza pe toata durata de 
executare a acordului cadru. 

Ofertantul este de acord cu 
aceasta prevedere si declara ca o 
va respecta 

7 

17. MODALITATEA DE PLATA 
17.1 Plata serviciilor prestate, se va face pe baza Proceselor Verbale de 
receptie zilnice. 
17.2 Plata se va face cu Ordin de plata, in termen de 30 zile de la inregistrarea 
facturii la sediul autoritatii contractante. 
17.3 Factura va fi emisa in prima zi lucratoare a lunii urmatoare prestarii 
serviciului si va fi insotita de copiile Proceselor verbale de receptie zilnice; 

Ofertantul este de acord cu 
aceasta prevedere si declara ca o 
va respecta 
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8 

19.3 Propunerea tehnica va contine cel putin:  
a) Formularul de oferta tehnica (formular 1) – semnat, stampilat, in format 
.pdf; Formularul de oferta tehnica se va depune si in format editabil (word). 
b) Formular - MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR DIN CAIETUL DE 
SARCINI (formular 2) – semnat, stampilat, in format .pdf; 
c) Dovada deținerii spațiului pentru prepararea hranei (contract de închiriere 
sau proprietate sau alte forme juridice de detinere a spatiului) pentru toată 
perioada derulării acordului cadru în localitatea Bucuresti care să corespundă 
normelor europene în vigoare privind siguranța alimentelor HACCP și ISO 
22000; 
d) Dovada efectuării curățeniei și a dezinfecției pentru toate spațiile și 
utilajele/echipamentele utilizate in anul 2020; 
e) Declaratie pe propria raspundere ca nu a avut sanctiuni in ultimii trei ani 
cu institutii ale statului privind siguranta alimentelor; 
f) Declaratie ca oferta in intregime/sau parti din ea nu este confidentiala, in 
conformitate cu prevederile Art 13. 
g) O varianta de meniu pe o saptamana pentru fiecare tip de unitate in 

parte (Scoala  si Cresa), meniu care sa contina felurile ce vor fi servite, 

cantitatile acestora si numarul de calorii. 

f) Declaratie ca oferta in intregime/sau parti din ea nu este confidentiala, in 

conformitate cu prevederile Art 13. 

g) O varianta de meniu pe o saptamana pentru fiecare tip de unitate in parte 

(Scoala  si Cresa), meniu care sa contina felurile ce vor fi servite, cantitatile acestora si 

numarul de calorii . 

h)Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 164, alin. 1 și 

alin.2  din Legea nr. 98/2016 – se va completa Formularul nr. 7din secțiunea 

Formulare 

i)Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 165 și art. 167 din 

Legea 98/2016 -  se va completa Formularul nr. 8 din secțiunea Formulare 

j)Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016 – se va 

completa Formularul nr. 4 din secțiunea Formulare 

 

 

Ofertantul este de acord cu 
aceasta prevedere si declara ca o 
va respecta 

9 

20. DECLARAREA OFERTEI ca fiind CONFIDENTIALA 
20.1 Dorim sa atragem atentia ofertantilor ca declararea confidentialitatii unei 
parti din oferta sau 
intregii oferte, trebuie sa tina cont de prevederile stricte ale legislatiei in 
domeniul achizitiilor 
publice, astfel: 
a) Oferta financiara : nu poate sa fie incadrata ca informatie confidentiala, 
atata timp cat achizitia se 
face din bani publici. Doar justificarea pretului neobisnuit de scazut (daca va fi 
cazul) poate fi 
considerata ca informatie confidentiala, deoarece ar contine componentele 
pretului (importul, 
transportul, regia, profitul etc); 

Ofertantul este de acord cu 
aceasta prevedere si declara ca o 
va respecta 
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b) Oferta tehnica : avand in vedere ca produsele ce se vor achizitiona sunt 
produse de serie, 
documentele emise de producator gen fise tehnice, prospecte, brosuri, 
fotografii, declaratii, 
certificate etc care se depun in cadrul ofertei nu pot fi declarate confidentiale, 
decat daca ofertantul 
demonstreaza ca acestea se refera la o inventie sau inovatie nebrevetata inca, 
iar publicarea 
metodologiei de fabricatie ar conduce la furt intelectual. 
20.2 Mentionam faptul ca, respectarea solicitarii nejustificate de 
confidentialitate a ofertei in 
intregime sau parti ale ei, ar obliga autoritatea contractanta la incalcarea 
principiilor transparentei, tratamentului egal si nediscriminarii (in conditiile 
prevazute la art. 216 alin 6 si art 217 217 alin 4 si alin 6), ceea ce ar conduce la 
sanctionarea autoritatii contractante cu amenda in cuantum de 30.000 lei / 
principiu incalcat (in conditiile prevazute la art. 224 alin 1 lit b); 
20.3 In situatia in care documente din Oferta vor fi declarate confidentiale, 
fara a aduce dovezi de la producator privind caracterul secret a respectivelor 
documente, oferta va fi respinsa. 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in 
conformitate cu cerintele caietului de sarcini, in maxim 2 zile lucratoare  de la transmiterea comenzii. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pana la data de ............................. (minim 60 zile de la data 
limita de depunere a ofertei) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de 
expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Alaturi de oferta de baza nu depunem oferta alternativa. 

5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract 
angajant intre noi. 

Ofertant - numele reprezentantului legal, în clar  

Semnatura autorizata si stampila  

Data completarii  
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FORMULAR 3 

PROPUNEREA FINANCIARA 

Denumire operator economic  

Catre  „SCOALA GIMNAZIALA NR 88” 

Ca răspuns la Anunțul dumneavoastră de Participare la procedura de atribuire pentru contractul  

________________________________________________, declarăm următoarele: 

 

1. Acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire, ale Documentatiei tehnice si ale Documentelor 

informative, în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, așa cum aceasta a fost publicată pe site-ul 

unitatii, inclusiv cu clarificările/modificările/completarile ulterioare (inclusiv anexele acestora) pe 

care le prezentăm atașate la prezentul formular, inițializate (semnate și stampilate) pe fiecare 

pagină, semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un 

furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii. 

 

2. Acceptăm clauzele contractuale așa cum au fost acestea prevăzute în documentația de atribuire, 

pe care le prezentăm atașat la prezentul formular, inițializate (semnate și stampilate) pe fiecare 

pagină, semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un 

furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii. 

 

3. Ne oferim să prestăm, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu condiţiile 

şi termenele limită impuse, fără rezerve sau restricţii, serviciile care fac obiectul contractului 

_______________________ pentru suma de ____________________________ lei,   (suma în litere 

şi în cifre)         la care se adaugă TVA în valoare de _______________________ lei, (suma în litere şi 

în cifre) potrivit anexei la prezentul formular. 

4.  Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem prestarea 

serviciilor imediat după primirea ordinului de începere.     

 

5. Menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de ______ zile respectiv până la data de 

……………………………….. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 

expirarea perioadei de valabilitate. 
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6. Declarăm că liderul de asociere este_____________________. De asemenea, confirmăm că nu 

participam pentru acelaşi contract în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru 

într-o asociere, în calitate de subcontractant) şi suntem răspunzători în faţa legii pentru prestarea 

serviciilor din contract. Noi confirmăm că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să 

primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii. 

7. Cunoaștem faptul că membrii asocierii au răspundere solidară și individuală față de autoritatea 

contractantă în privința participării atât în procedura de atribuire cât şi ulterior semnarii 

contractului. 

8. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare în situațiile de 

mai sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire. 

9. Ințelegem că toate costurile privind constituirea garanției de participare și transmiterea acesteia, 

precum și toate costurile legate de elaborarea și depunerea ofertei vor fi suportate de noi și nu vom 

solicita vreodată Autorității Contractantă rambursarea acestora. 

10. Declarăm că am luat la cunosțintă de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal 

referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute 

în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei 

consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni 

la 2 ani sau cu amendă." 

11. Datele de identificare financiară sunt urmatoarele: 

TITULAR CONT (Nume si adresa): _______________________________ 

Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): ______________________ 

Semnatura _______________________________ 
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FORMULAR 4 

Declaraţie pe propria răspundere cu privire la conflictul de interese definit 

de art. 59 si 60 din LEGEA Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

Nota: Acest formular se completeaza de ofertant / asociat /subcontractant/ tert sustinator. 

Denumire operator economic  

Catre „SCOALA GIMNAZIALA NR 88” 

Subsemnatul ........................................., (numele reprezentantului legal), reprezentant al operatorului 
economic .............................................................................. (denumirea operatorului economc), participant in 
calitatea de ....................................................  (ofertant / asociat / subcontratant) la procedura pentru 

atribuirea contractului, având ca obiect achizitia de SERVICII DE CATERING organizată de „Scoala 
Gimnaziala nr 88”, declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu 
ne aflăm în niciuna dintre situatiile prevăzute la art. 60 din LEGEA Nr. 98 /2016 privind achiziţiile publice care 
ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59 din actul normativ mai sus mentionat, cu 
persoane cu funcţii de decizie-conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor  decizionale ale 
autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul 
autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de 
atribuire, respectiv: 

 

Director – Bubueanu Nadia; 

Director adjunct Scoala – Filip Florenta; 

Director adjunct Gradinita – Marin Carmen; 

 

Președinte comisie eval. – Andone Neli 

Membru comisie evaluare – Radu Mariana 

Membru comisie evaluare – Niculescu Andreea 

 
Membru rezervă comisie evaluare – Bujoreanu Lidia 
 

2. Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 

contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaratiilor, situatiilor şi documentelor care 

însotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienta, competenţa şi resursele 

de care dispunem. 

3. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor 

legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

Ofertant - numele reprezentantului legal, în clar 
 

Semnatura autorizata si stampila  

Data completarii  
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FORMULAR 5 

Declarație de angajament 
fata de procedura de achizitie publice   

SERVICII DE CATERING 

Nota: Acest formular se completeaza de ofertant / asociat /subcontractant/ tert sustinator. 

Denumire operator economic  

Catre „SCOALA GIMNAZIALA NR 88”   

Prin prezenta, subliniem ca recunoastem si ne asumam importanța unei proceduri de achizitie libera, transparenta, echitabila și 

competitiva, care se opune oricaror practici abuzive, neconcurentiale si ilegale.  

În acest sens declaram ca: 

- Nu am oferit și nici nu am acordat în mod direct sau indirect, avantaje materiale, financiare sau de orice alta natura, intr-un 

mod inadmisibil si ilegal, vreunui functionar public, personal contractual, sau oricaror altor persoane din cadrul autoritatii 

contractante sau din cadrul Furnizorului de servicii de achizitii, persoane ce au legatura direct sau indirect cu procedura de 

achizitie/derularea acordului-cadru; 

- Nu vom oferi sau acorda si nici nu vom accepta (in cazul in care ni se solicita) acordarea oricaror astfel de avantaje pe 

parcursul derularii procesului de achizitie sau, în cazul în care ni se atribuie acordul-cadru, în derularea ulterioară a acestuia.  

- Nu am solicitat si nici nu vom solicita niciun fel de avantaje în legătură cu procedura de achizitie/derularea acordului-cadru; 

- Nu am acceptat si nici nu vom accepta niciun fel de avantaje în legătură cu procedura de achizitie/derularea contractului; 

- Recunoastem si ne asumam importanta de a adera la standarde sociale minime (standardele fundamentale ale muncii), în 

punerea în aplicare a contractului/ contractului. Ne angajăm să respectam standardele fundamentale de muncă ratificate de 

Romania; 

- Vom informa personalul nostru cu privire la respectarea obligațiilor ce le revin in legatura cu prezentul angajament, obligația 

de a-și însusi si respecta această declarație de angajament precum și de a se supune legilor din Romania; 

- Societatea noastră NU au fost inclusa în vreo lista de sancțiuni a Națiunilor Unite, a U.E., a Guvernului Romaniei, sau în orice 

altă listă de sancțiuni a unui stat membru al U.E.; 

- Suntem de acord ca, în cazul în care societatea noastră se adaugă la una dintre listele de sancțiuni mai sus mentionate, la o  

data ulterioară prezentei declaratii , sa informam imediat Autoritatea contractanta și organele in drept din Romania; 

- Suntem de acord ca Autoritatea contractanta sa ne excluda din procedura de achizitie sau, în cazul în care contractul este 

atribuit societatii noastre, să rezilieze imediat un astfel de Contract în urmatoarele situatii: 

- Declarațiile făcute în prezenta au fost demonstrate ca fiind false; 

- Vreuna din situatiile ilegale mai sus mentionate au fost demonstrate de catre organele in drepte. 

Ofertant - numele reprezentantului legal, în clar 
 

Semnatura autorizata si stampila  

Data completarii  
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Formularul nr. 6 

OPERATOR ECONOMIC 

………………………....... 

    (denumirea/numele) 

DECLARATIE 

privind lista principalelor prestări de servicii din ultimii 3 ani 

Subsemnatul, ……………………….., (Nume / prenume), reprezentant legal / împuternicit al operatorului economic 

………….……. (denumirea, numele operatorului economic) participant la procedura de atribuire a contractului de 

……………………….……. (denumirea contractului) în calitate de ofertant (ofertant asociat / terţ susţinător / 

subcontractant), prin prezenta, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod penal privind 

falsul în declaratii, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt 

complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 

verificării datelor din prezenta declaraţie.Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, 

bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi aiScoala Gimnaziala .................-, cu 

privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

 

Data completării : __________________                                               Operator economic, 

 (semnătură autorizată si stampilă) 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

 

Obiect 

contract 

 

 

Codul 

CPV 

 

Denumirea/nume 

beneficiar 

/client 

Adresa 

 

Calitatea 

prestatorului*)  

 

Preţ 

total 

contract 

 

Procent 

îndeplinit 

de 

prestator 

(%) 

 

Perioadă 

derulare 

contract **) 

1        

2        

3        

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau 

contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării. 

 

Data completării 

…………………………                                                                                                  Operator economic, 

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

      (semnătură autorizată si stampilă) 
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OPERATOR ECONOMIC                                                                Formular nr. 7 

………………………....... 

    (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 

 

Subsemnatul, ........................................ (Nume / prenume), reprezentant împuternicit al ........................ ........................ 

(denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii 

din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164, 

alin. (1) din Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice, respectiv că nu am fost condamnat, prin hotărâre definitivă 

a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: 

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286 / 2009 privind Codul penal, cu 

modificările și completările ulterioare (sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului ……………… 

care a dispus condamnarea  - după caz); 

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286 / 2009, cu modificările și completările ulterioare 

și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78 / 2000 pentru prevenirea, 

descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare (sau de dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului ……………… care a dispus condamnarea  - după caz); 

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181—185 din Legea nr. 78 / 2000, 

cu modificările și completările ulterioare (sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului 

……………… care a dispus condamnarea  - după caz) ; 

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 și art. 37 - 38 din Legea nr. 535 / 2004 privind prevenirea și combaterea 

terorismului, cu modificările și completările ulterioare (sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a 

statului ……………… care a dispus condamnarea  - după caz); 

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656 / 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor 

precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările 

ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535 / 2004, cu modificările și completările 

ulterioare (sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului ……………… care a dispus condamnarea  

- după caz); 

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286 / 2009, cu modificările și 

completările ulterioare (sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului ……………… care a dispus 

condamnarea  - după caz); 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 

27 noiembrie 1995. 

 

Subsemnatul, ........................................ (Nume / prenume), reprezentant împuternicit al ........................ ........................ 

(denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic), declar, de asemenea, pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice , că nu mă aflu în situaţia 

prevăzută la art. 164, alin. (2)din Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice, respectiv că nu am fost condamnat 

printr-o hotărâre definitivă, în calitate  de membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 
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……………………. (denumirea / numele operatorului economic) sau în baza puterii mele de reprezentare, de decizie 

sau de control în cadrul acesteia.  

 

Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de 

care dispun. 

 

Data completării 

…………………… 

                                                                                         Operator economic, 

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

                                                                              (semnătură autorizată si stampilă) 
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OPERATOR ECONOMIC                                                                      Formularul nr. 8 

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

     (denumirea/numele)  

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 şi art. 167 din 

Legea nr. 98 / 2016 

 

 

1. Subsemnatul (a) ..................................................... (Nume / prenume), reprezentant al .............................. (denumirea, 

numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ................................. (se 

menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 

..................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV ..............................), la 

data de ............................... (zi/lună/an), organizată de ...................................................... (denumirea autorităţii 

contractante), declar pe propria răspundere că nu mi-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor,taxelor sau a 

contribuțiilor la bugetul general consolidat. 

2. Subsemnatul(a) ..................................................... (Nume/prenume), reprezentant al ............................. (denumirea, 

numele operatorului economic) ) declar, de asemenea, pe propria răspundere că 

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 (aferente reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și 

al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri 

colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii); 

b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității; 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să pună în discuție integritatea societăţii pe care o reprezint, în sensul 

prevăzut la alin. (3) şi (4) ale art. 167;  

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu 

procedura în cauză; 

e) nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f) participarea anterioară a societăţii pe care o reprezint la pregătirea procedurii de atribuire nu a condus la o 

distorsionare a concurenței; 

g) nu mi-am încălcat, în mod grav sau repetat, obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de achiziții 

publice / al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar eventualele 

încălcări ale obligaţiilor mele nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte 

sancțiuni comparabile; 

h) am prezentat, în forma corectă şi completă, informaţiile solicitate de autoritatea contractantă, în scopul verificării 

absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție şi sunt în măsură să prezint 

documente justificative, în acest sens, dacă vor fi solicitate; 

i) nu am încercat să influențez, în mod nelegal, procesul decizional al autorității contractante, să obțin informații 

confidențiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire şi nici nu am furnizat, din 

neglijență, informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind 
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excluderea societăţii pe care o reprezint din procedura de atribuire, selectarea societăţii pe care o reprezint sau atribuirea 

contractului de achiziție publică / acordului-cadru către societatea pe care o reprezint. 

 

Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de 

care dispun.  

 

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completarii 

………………………… 

                                                                                                  Operator economic, 

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

                                                                                  (semnătură autorizată si stampilă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

47 
 
 

Formularul nr. 9 

OPERATOR ECONOMIC 

………………………....... 

    (denumirea/numele) 

 

Înregistrat la sediul   

autorităţii contractante  

(denumire/nume) 

Nr. ........... / ..................  

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către  .............................................................................. 

           (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)  

 

Ca urmare a inivitaţiei de participare înregistrate  sub nr. ..... ...din data de ...........,prin care suntem invitaţi să 

prezentăm ofertă în scopul atribuirii contractului deServicii de catering pentru scoli - Cod CPV  -    55524000-9 REV.2 

prin PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ PROPRIE, noi, .....................................................................(denumirea/numele 

ofertantului) vă transmitem, alăturat, următoarele:  

 

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând:  

 

a) oferta  

b) documentele care însoţesc oferta. 

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele  dumneavoastră.  

 

 

Data completării...................  

      Cu stimă,  

 

 

Operator economic, 

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

(semnătura autorizată) 
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Formularul nr. 10 

OPERATOR ECONOMIC 

………………………....... 

    (denumirea/numele) 

 

Nr. …. / data …… 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

Noi_______________________________( denumirea/numele ofertantului), avand sediul social 

în___________________________________ ( adresa completa), telefon _____________, fax ________________, 

înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ___________________, CUI ______________, reprezentată legal prin 

_______________________________( nume, prenume) în calitate de ____________________(functie) 

 

                                            IMPUTERNICIM, 

prin prezenta, pe dl./d-na____________________________________ domiciliat(a) în 

_______________________________________________________(adresa completa) care se legitimeaza cu 

B.I./C.I. seria _____ nr.___________, CNP ___________________, eliberat de ___________________, la data de 

_____________, având funcţia de ___________________________, să ne reprezinte la procedura de 

________________________, organizată de __________________ în scopul atribuirii contractului de 

_____________________________________.    

În îndeplinirea mandatului său mandatarul va avea următoarele drepturi : 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedura de 

________________________________ . 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în 

urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii. 

4. Să negocieze cu comisia de evaluare preţul final al contractului. 

5. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire 

la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

 

Notă : Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, 

carte de identitate, paşaport – în termen de valabilitate).  

 

    Data                                                                               Denumirea mandantului  

        ____________                                                         ______________________________ 

 

Reprezentatăprin 

 

 

Semnătura 
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Operator economic,                                                                              Formularul nr.11 

 

 

(denumirea/numele) 

 

 

_INFORMATII GENERALE 

 

 

 

 

 

1. Denumirea/numele: 

 

2. Codul fiscal: 

 

3. Cont Trezorerie: 

 

4. Adresa sediului central: 

 

5. Telefon: 

E-mail: 

 

6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _______________________________________(numarul, data si locul de 

inmatriculare/inregistrare) 

 

7. Obiectul de activitate, pe domenii: ________________________________________(in conformitate cu prevederile 

din statutul propriu) 

 

 

Data completării 

………………………… 

 

 

                  Operator economic, 

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

                                                                                  (semnătură autorizată si stampilă) 

 

 

 

 


