04.10.2021
Caiet de sarcini
Achizitor:
Calitatea achizitorului
în cadrul proiectului
Titlul proiectului
Cod proiect
Denumire apel, Aria de
program în care se
înscrie apelul, Sursa
principală de finanțare
Denumirea contractului
de achiziţie:
Obiectul contractului
de achiziţie:
COD CPV

Organizația Salvați Copiii
Promotor de Proiect
Servicii integrate pentru persoane de etnie romă din comunități
vulnerabile
PN1019
Apel deschis de proiecte
“CREȘTEREA INCLUZIUNII ȘI ABILITAREA ROMILOR”
Proiecte de furnizare servicii0
Aria 7 “Incluziunea și abilitarea romilor”
Granturile Norvegiene 2014-2021
Servicii catering
Servicii catering beneficiari activitati Școala Gimnazială Checea,
Comuna Checea, jud. Timiș
55520000-1 Servicii de catering

In conformitate cu
➢ Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
➢ H.G. 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, cu modificările și completările ulterioare;
➢ O.U.G nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact
asupra sistemului achizițiilor publice;
➢ H.G. nr. 419/2018 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, aprobate prin H.G. nr. 395/2016;
➢ Cererea de finantare si bugetul proiectului Servicii integrate pentru persoane de etnie romă
din comunități vulnerabile, cod proiect PN1019
in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatilor proiectului, este prevazuta derularea
procedurii de achizitie servicii de catering pentru beneficiarii proiectului care desfasoara activitati
in Școala Gimnazială Checea, Comuna Checea, jud. Timiș.
In cererea de finantare se regasesc trei categorii de beneficiari care participa la activitati in cadrul
Școlii Gimnaziale Checea, Comuna Checea, jud. Timiș, structurati astfel:
Localitatea
unde se
desfasoara
interventiile
proiectului
Checea,
Comuna

Beneficiari
activitati dezvoltare
motricitate si
limbaj
15
Beneficiari care
participa la

Beneficiari
Gradinite
Estivale
50
Beneficiari care
participa la

Beneficiari
activitati de tip
SDS

Beneficiari
activitati
remediale si
extrascolare

24
Beneficiari care
participa la

106
Beneficiari care
participa la

Checea, jud.
Timiș

activitati in cursul
anului scolar, o
data pe saptamana

activitatile
proiectului in
lunile iulie,
august, (2021,
2022, 2023),
participare
zilnica

activitati in
cursul anului
scolar, de luni
pana vineri
(zilnic)

activitati in
cursul anului
scolar sau in
perioada
vacantelor, o
data pe
saptamana

SPECIFICATII TEHNICE MINIME SOLICITATE
Cerinţele specificate în prezentul document vor fi considerate că fiind cerințe minime. În acest
sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului document, va fi luată în
considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerinţelor minime obligatorii.
Serviciile ce urmeaza a fi prestate constau in pregatirea mancarii la sediul prestatorului,
transportul, manipularea si servirea produselor alimentare intr-un mod igenic si cu respectarea
normelor sanitare in viguare. Prestatorul are obligatia sa asigure in mod gratuit transportul
produselor ce rezulta din prestarea serviciilor (masa calda sub forma de meniu).
Documente de calificare
1. Operatorii economici, care depun oferte în cadrul prezentei proceduri, trebuie să prezinte,
în original, o declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese reglementate
la art. 14-15 din OUG nr. 66/2011 (Formular nr.1)
Persoanele față de care se verifică incidența conflictului de interese:
- Organizatia Salvati Copiii - Gabriela Alexandrescu, George Roman, Mara Violeta Niculescu
- Persoana care va elabora nota justificativă de atribuire: Ion Adriana Livia
Justificare: Se certifică faptul că participarea la procedura este făcută în concordanță cu regulile
de evitare a conflictului de interese.
2. Operatorii economici, care depun oferte în cadrul prezentei proceduri trebuie să prezinte
Certificat constatator emis cu maxim 30 zile anterior datei de depunere a ofertei de Oficiul
Registrului Comerțului, în original/copie lizibilă „conform cu originalul” semnată și ștampilată
de reprezentantul legal, din care să rezulte informații despre obiectul de activitate care să includă
activitățile ce fac obiectul prezentei proceduri, asociați/acționari si administratorul firmei (Exp:
Restaurante/Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie,
s.a). De asemenea din Certificatul constatator trebuie sa rezulte din capitolul “Informatii de
identificare” Durata societatii, in cazul in care durata expira inainte de 30.10.2023, reprezentantul
legal va prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care se obliga sa intreprinda demersurile
necesare prelungirii duratei societatii.
Justificare: Documentul confirmă dacă ofertantul are autorizat obiectul de activitate principal
și/sau secundar corespunzător exercitării activității profesionale în vederea îndeplinirii
contractului.
3. Operatorii economici, care depun oferte în cadrul prezentei proceduri, trebuie să prezinte
- autorizatie sanitar-veterinar/documente ANSVSA doveditoare pentru realizarea activității
de alimentație (Exp: Restaurante/Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte
servicii de alimentatie, s.a), copie lizibilă „conform cu originalul” semnată și ștampilată de
reprezentantul legal;

Justificare: Se certifica faptul ca hrana este pregatita in unități autorizate/înregistrate sanitarveterinar și pentru siguranța alimentelor, în conformitate cu prevederile legislației sanitare
veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare.
NOTĂ: Atât neprezentarea acestor documente cât și neîndeplinirea acestor cerințe, atrage după
sine respingerea ofertelor.
In cadrul propunerii tehnice Ofertantul va prezenta cel putin 5 variante de meniu (atfel
incat in cursul unei saptamanai sa nu se repete meniurile), respectiv 3 variante de gustari,
astfel in cadrul aceleiasi saptamani meniul nu se va repeta.
Ofertantul se obliga sa elaboreze variantele de meniu avand in vedere produse care respecta
prevederile Legii nr.123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ
preuniversitar și ale Ordinului ministrului sănătății nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei
alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei
alimentaţii sănătoase pentru copiişi adolescenţi.
Prestatorul are obligatia sa asigure realizarea serviciilor de catering in urmatoarele conditii:
➢ Masa calda sub forma de Meniu (livrare zilnica de luni pana vineri inclusiv/pe baza de comanda
pentru beneficiarii care participa la activitati o data pe saptamana). Se vor da comenzi zilnice.
Meniul consta in fel principal pe baza de carne, garnitura si salata (min 250 gr./portie),
paine/chifla (min 50 gr/portie), desert (fruct/prajitura). Meniul nu se va repeta in cadrul
aceleiasi saptamani (sunt acceptate variante de meniu pe baza de carne care nu necesita
garnitura si/sau salata, exp: paste cu carne, tocanita de cartofi cu carne si salata, etc).
➢ Gustare (pentru beneficiarii activitatilor remediale & extrascolare& dezvoltare motricitate si
limbaj), poate fi formata din: sandwich/biscuiti+iaurt/croisant+iaurt/biscuiti+fruct, minim 150
gr/gustare
➢ Prestatorul va asigura accesorile necesare servirii mesei, respectiv: tacamuri de unica folosinta,
servetele, etc;
➢ Fiecare angajat al prestatorului 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 periodic al personalului
care participă în mod direct la primirea, depozitarea, prelucrarea alimentelor, distribuirea şi
servirea hranei preparate, se va efectua în conformitate cu Normele de Protecţia Muncii pentru
Unităţile de Alimentaţie Publică şi conform indicaţiilor medicului de medicina muncii, putând
fi verificat de achizitor, ori de câte ori este cazul.
➢ Receptia serviciilor se va face in prezenta unui reprezentant al Prestatorului si un reprezentant
local al Achizitorului, se va emite factura fiscala la sfarsitul fiecarei luni calendaristice. In cazul
in care exista copii care absenteaza din motive medicale, care se muta si nu mai frecventeaza
centrul sau orice alte motive obiective care conduc la modificarea numarului zilnic de
beneficiari, Achizitorul are obligatia de a anunta Prestatorul astfel incat acesta sa livreze exact
numarul de portii necesare pentru copii prezenti.
➢ Prestatorul are obligaţia de a preleva probe alimentare, de a le păstra 48 de ore, şi de a prezenta
oricând Achizitorului toate autorizaţiile de funcţionare şi transport. ESTE INTERZISA
pastrarea alimentelor de la o zi la alta.
➢ Hrana caldă trebuie ambalată etanș (caserole) care au capacitatea de a menține mâncarea caldă.
Fiecare meniu complet (fel principal pe baza de carne, garnitura si/sau salata, paine/chifla,
desert (fruct/prajitura)) se va ambala individual.
➢ Adresa de livrare: Școala Gimnazială Checea, Str. Principală, nr. 88, Comuna Checea, jud.
Timis

Propunerea financiară va include prețuri exprimate în lei si va fi detaliată, prin raportare la
următoarele valori estimate (considerate maxime):

Serviciu

Categorie Beneficiari

Numar
zile de
participare
per
proiect

Cost
unitar
estimat
fara
TVA lei

Cost total estimat fara
TVA - lei

Cost total
estimat fara
TVA inclus
- lei

Cost total
estimat cu
TVA inclus
- lei

15 Beneficiari
activitati dezvoltare
motricitate si limbaj

78

5,5045

15 beneficiari *78
zile*5,5045 lei/meniu

6440,27

7019,89

30 Beneficiari
Gradinite Estivale

40

12,844

30 beneficiari *40zile
*12,844 lei/meniu

15412,80

16799,95

390

12,844

24 beneficiari *390 zile
*12,844 lei/meniu

120219,84

131039,63

78

5,5045

88 beneficiari *78
zile*5,5045 lei/meniu

37782,89

41183,35

71

5,5045

18 beneficiari *71
zile*5,5045 lei/meniu

7047,53

7681,81

24 Beneficiari
Servicii activitati de tip SDS
de
catering 88 Beneficiari
activitati remediale
si extrascolare
18 beneficiari
activitati remediale
si extrascolare

Valoare totala

186.903,32 203.724,62

Tipul de contract propus: avand in vedere sursa de finantare, Granturile Norvegiene 2014-2021,
se va semna contrat de prestari servicii.
Avand in vedere sursa de finantare, Granturile Norvegiene 2014-2021, Organizatia Salvati Copiii,
nu va face plati in avans.

Intocmit,
Expert achizitii
Ion Adriana Livia

