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1. Detalii despre proiect 

Cod SMIS proiect: 153065 

Axă prioritară: Axa prioritară 6 Educație și competențe 

Titlu proiect: AltEducation 

OIR/OI responsabil: OI POCU MEN 

Proiectul ,,AltEducation” este implementat de Solicitantul Asociația Inceptus Romania și Partenerii 

Școala Gimnazială Viișoara ( comuna Viișoara), Școala Gimnazială ,,Mihai Vodă” ( comuna Mihai 

Viteazu) și Școala Gimnazială ,,Pavel Dan” Tritenii de Jos ( comuna Tritenii de Jos)  pe o perioadă 

de 15 de luni din (12.10.2022 și 31.12.2022) în cele trei unități școlare mai sus-menționate. 

Obiectivul general al proiectului : Prevenirea abandonului școlar timpuriu și facilitarea accesului 

egal la învățământ  de calitate, cu accent pe furnizarea de măsuri integrate de educație  în sistem 

outdoor, pentru elevi din 3 comunități dezavantajate socio-economic și perfecționarea 

profesională a cadrelor didactice implicate  în cadrul a 3 unități de învățământ din județul Cluj. 

Școala Gimnazială Viișoara (din loc. Viișoara, nr. 610, cod poștal 407590, comuna Viișoara,  jud 

Cluj,  CIF 18022478) este partener 1 în cadrul acestui proiect. 

 

2. Generalități 

Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice și face parte integrantă din documentația de atribuire 

în vederea participării la procedura de achiziție directă pentru furnizare servicii de catering necesare 

implementării proiectului ,,AltEducation” de către Partener1- Școala Gimnazială Viișoara. El constituie 

ansamblul cerințelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico-

financiară, în condițiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este ,,prețul cel mai scăzut”. 

3. Obiectivul procedurii de achiziții 

Achiziție publică de furnizare servicii de catering pentru partener 1 ( Școala Gimnazială Viișoara) în cadrul  

proiectului POCU/987/6/26/6.3/6.6/153065,  cu titlul ,, AltEducation” . 

4. Procedura achiziției publice 
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Achiziție directă conform art. 7. Alin (5) din Legea 98/2016 și art. 43 din HG 395/2016 actualizată. 

5.  Condiții de participare: 

 Achiziția de servicii de catering necesare implementării proiectului ,,AltEducation”  se va efectua prin 

cumpărare directă. Ofertanții/furnizorii interesați de Procedura de Achiziție își vor posta oferta pe site-

ul www.e-licitatie.ro  la rubrica Proceduri de atribuire – Cumpărări directe - Catalog de 

produse/servicii/lucrări.   

 Pentru identificarea ușoară a operatorilor, acestia vor menționa codurile  

o CPV 15893100-preparate alimentare 

o CPV 15800000-6- diverse produse alimentare  

o CPV 55520000-1 - Servicii de catering 

cu mențiunea Furnizare servicii de catering ,,AltEducation”-Școala Gimnazială Viișoara. 

 Oferta are un caracter ferm și obligatoriu pe toată durata contractului. 

 Data limită pentru depunerea ofertelor: 11.01.2023, ora 12 

Notă: în prețul ofertei se cuprind toate cheltuielile aferente tuturor produselor, inclusiv transportul la 

beneficiar.  

Valoarea ofertei se va face pe întreg pachetul dar și defalcat pe produse. Ofertele transmise în alt 

mod vor fi declarate inacceptabile. 

 

6. Specificații tehnice 

Prestatorul trebuie să asigure conform graficului de prestare servicii de catering pregătirea, 

prepararea și livrarea hranei rece/calde pentru 115 elevi din ciclul primar și ciclul gimnazial, care 

participă la activitățile educaționale ”A2.2 Derulare program Educație Outdoor AltEducation in 

beneficiul a 335 elevi” desfășurate în cadrul proiectului “AltEducation”, în cantitățile și conținutul 

caloric stabilit prin normele de hrană prevăzute de legislația în vigoare.  

Comanda pentru numărul de porții ce vor trebui preparate și servite beneficiarilor se va transmite 

prestatorului, la începutul fiecărei luni și va conține inclusiv numărul de porții pentru fiecare regim 

dietetic-alimentar în cazul în care acesta se impune. 

Graficul de prestare a serviciului de catering – va fi anexat contractului și va conține 

elementele: 

 

http://www.e-licitatie.ro/
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Nr. 

ctr 

Descriere Caracteristici tehnice UM Cantitate 

1 Furnizare CATERING 

A2.2 

pentru activitate susținută 

de experții outdoor al 

Solicitantului 

Servicii catering hrana pentru GT 115 

elevi P1 sub forma de hrana rece 

(Sandviș cu carne/legume etc)  

pe durata desfasurarii A2.2, 1 

zi/saptamana, mai putin pe durata 

vacantelor școlare si intre anii școlari 

Buc. 4140 

 

2 Furnizare CATERING 

A2.2 pentru activitate 

susținută de cadre 

didactice/de sprijin care au 

beneficiat de programe de 

perfecționare 

Servicii catering hrana pentru GT 115 

elevi P1 sub forma de hrana 

rece/calda pentru copii activi – pentru 

activități de tip outdoor (ex. diverse 

tipuri de brioșe sănătoase, sărățele, 

trigoane, batoane cu legume sau 

fructe, biscuiți etc... ) pe durata 

desfasurarii A2.2 pentru 

115 copii *15 săptămâni, 

1zi/saptamana, mai putin pe durata 

vacantelor școlare si intre anii școlari, 

timp de 5 luni" 

Buc. 1725 

 

  

 

Toate produsele vor respecta prevederile legale în vigoare privind siguranța alimentelor. În vederea 

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

recomandat elevilor din ciclul primar și gimnazial. Meniul va fi întocmit cu observarea nevoilor 

pentru cantități satisfăcătoare şi echilibrate din principalii furnizori de energie ai organismului. Ca să 

se realizeze un aport echilibrat al factorilor nutritivi, trebuie ca alimentele să fie combinate într-un 

anumit mod şi în anumite proporții conform nevoilor organismului. 

Livrarea se va face pentru un număr de 115 elevi 1zi/saptamana și/sau 2 zile/săptămână pe baza 

graficului mai putin pe durata vacantelor școlare si intre anii școlar, pe baza graficului de prestare 

al serviciilor de catering. 

Acest program va putea fi modificat și adaptat, în mod corespunzător, în funcție de necesitățile și la 

cerința motivată a beneficiarului.   Programul va fi anunțat în scris la începutul activității și ori de 

câte ori el va suferi modificări, pe parcursul derulării contractului. Spațiul de servire a mesei va fi 

asigurat de către beneficiar, iar vesela de către prestator.  

Condiții minime impuse de autoritatea contractantă: 

Ofertantul participant la achiziție trebuie să respecte particularitățile unității de învățământ 

beneficiare  ale serviciului de catering prevăzute în caietul de sarcini și graficul de prestare a acestui 
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serviciu; 

La data semnării contractului ofertantul câștigător va prezenta obligatoriu rețetarele pentru o perioada 

de 1 luna care urmează a fi folosite în prestarea serviciilor de catering de hrană pentru : 

Nr. 

ctr 

Descriere Caracteristici tehnice UM Cantitate 

1 "SERVICII CATERING 

A2.2 

104-Cheltuieli cu servicii 

pentru organizarea de 

evenimente și cursuri de 

formare-Servicii catering" 

pentru activitate susținută de 

experții outdoor  

 

Servicii catering hrana 

pentru GT 115 elevi P1 

sub forma de hrana rece 

(Sandviș cu 

carne/legume etc)  

pe durata desfasurarii 

A2.2, 1 zi/saptamana, 

mai putin pe durata 

vacantelor școlare si 

intre anii școlari 

Buc. 4140 

 

 

Ofertantul trebuie să respecte piramida alimentară pentru nutriția elevilor/preșcolarilor în funcție de 

necesarul caloric, grupe de alimente și grupe de vârstă, pentru asigurarea creșterii și unei stări de 

sănătate și imunitate corespunzătoare; 

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

pentru depozitarea și păstrarea produselor agro-alimentare și pentru prepararea și transportul hranei; 

 

Recepția hranei se va realiza în fiecare ocazie, pe baza graficului de prestare al serviciilor de 

catering.  în care elevii participă la activități de educație non-formală de tip out-door, de către o 

persoană desemnată de autoritatea contractantă. Ofertantul va prezenta la livrare procesul verbal de 

receptie al hranei însoțit de declarația de conformitate. Nu se va distribui hrana fără avizul 

personalului de specialitate şi/sau al Coordonatorului de Partener. În cazul constatării unor deficiențe 

în prestarea serviciilor, acestea se comunică imediat, în scris, ofertantului. 

 

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

beneficiarilor, persoana desemnată cu recepția hranei, din cadru unitatii de învățământ  are dreptul să 

sisteze distribuirea hranei, iar prestatorul va fi obligat să înlocuiască alimentele sau hrana în cauză cu 

alta / altele corespunzătoare, fără a pretinde plăti suplimentare pentru aceasta, în termen de maxim 2 

(două) ore de la primirea notificării. Daca deficiențele constatate nu sunt remediate în termenul 

stabilit, se va declanșa procedura de reziliere a contractului cu toate consecinţele ce decurg din 

acestea.  
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CONDITII PRIVIND LIVRAREA, RECEPTIA SI TRANSPORTUL 

Transportul pentru hrană va fi asigurat de către ofertant cu mijloacele sale de transport fără 

modificarea prețului/copil din propunerea financiară, până la destinația specificată de beneficiar. 

Mijloacele de transport şi/sau containerele folosite la transportul alimentelor trebuie avizate de către 

organele/organismele de specialitate din subordinea Ministerului Sănătății. Ele vor fi menținute 

curate şi în bune condiții pentru a proteja alimentele de contaminare şi trebuie, unde este necesar, să 

fie create condiții pentru a permite o curățire adecvată şi/sau dezinfecție.  Mijloacele de transport şi 

recipientele folosite vor fi supuse dezinfecției, conform normelor epidemiologice în vigoare.  

Pe parcursul derulării contractului, operatorul economic are obligația de a menține curate şi în bună 

stare de întreținere şi functionare vehiculele utilizate pentru îndeplinirea contractului, astfel încât 

produsele să fie protejate împotriva contaminării şi să permită igienizarea. Inspectarea periodică a 

mijloacelor de transport este, de asemenea, necesară şi obligatorie, prezentându-se dovada efectuării 

operațiunii de inspectare în acest sens. 

Recepția serviciilor se va realiza în baza procesului verbal de receptive întocmit la final de lună.  

 

Cerințe specifice privind igiena personală  

Fiecare persoană care lucrează în zona de manipulare a alimentelor va menține igiena personală şi va 

purta echipament de protectie 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 

legislația 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 Protecția Muncii pentru Unitățile de Alimentație Publică şi conform 

indicațiilor medicului de medicina muncii, putând fi verificat de autoritatea contractantă, ori de câte 

ori este cazul. 

 

Cerințe privind capacitatea tehnică şi profesională  

Echipamentele cu care prestatorul va furniza serviciile, cât şi echipamentele de rezervă, vor fi 

conform legislației române în vigoare şi standardelor europene. Ofertantul trebuie să execute la 

termenele legale şi, ori de câte ori este nevoie, verificările metrologice ale aparatelor de măsură şi 

control utilizate. 

 

CONSIDERATII PRIVIND REALIZAREA PROPUNERII FINANCIARE:  

Ofertantul va elabora propunerea financiară prin completarea formularului de ofertă ținând cont de  
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numărul de beneficiari și de valoarea maximă alocată zilnic /copil și anume:  

 

Nr. 

ctr 

Descriere Caracteristici tehnice UM Cantitate Valoare 

estimată 

1 "SERVICII 

CATERING A2.2 

104-Cheltuieli cu 

servicii pentru 

organizarea de 

evenimente și 

cursuri de formare-

Servicii catering" 

pentru activitate 

susținută de experții 

outdoor  

 

Servicii catering hrana 

pentru GT 115 elevi P1 

sub forma de hrana rece 

(Sandviș cu 

carne/legume etc)  

pe durata desfasurarii 

A2.2, 1 zi/saptamana, 

mai putin pe durata 

vacantelor școlare si 

intre anii școlari 

Buc. 4140 

 

42869.7 cu 

TVA 

 

 

(preț 

unitar:9,5+ 

TVA) 

2  "SERVICII 

CATERING A2.2” 

pentru activitate 

susținută de cadre 

didactice/de sprijin 

care au beneficiat de 

programe de 

perfecționare 

Servicii catering hrana 

pentru GT 115 elevi P1 

sub forma de hrana 

rece/calda pentru copii 

activi – pentru activități 

de tip outdoor (ex. 

diverse tipuri de brioșe 

sănătoase, sărățele, 

trigoane, batoane cu 

legume sau fructe, 

biscuiți etc... ) pe durata 

desfasurarii A2.2 pentru 

115 copii *15 săptămâni, 

1zi/saptamana, mai putin 

pe durata vacantelor 

școlare si intre anii 

școlari, timp de 5 luni" 

Buc. 1725 

 

  

8818.37 cu  

TVA 

 

(preț unitar 

4,69 lei+ 

TVA /  copii 

participanți 

la activitatea 

”A2.2 

Derulare 

program 

Educație 

Outdoor 

AltEducation 

in beneficiul 

a 335 elevi” 

 51.688,07 lei 

cu TVA 

 

Propunerea financiară va fi întocmită la prețuri şi valori fără/cu TVA. Valoarea maximă reprezintă 

valoarea finală, inclusiv TVA pe care autoritatea contractantă o poate plăti/elev, aici incluzându-se 
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toate cheltuielile ocazionate de prestator cu achiziționarea acestei mese, ținând cont de ambalaj 

(caserole, tacâmuri, șervețele) și de transport. Preturile / tarifele unitare pot avea maximum două 

zecimale. La ofertele care conțin prețuri cu mai mult de două zecimale, vor fi luate in calcul doar 

primele doua zecimale. Facturarea serviciilor prestate se va face o data pe luna în baza 

centralizatorului notelor de comandă verificate atât de prestator cât și de beneficiar. 

 

Valoarea contractului este de 47.420,25 lei fără TVA. 

 

8. Durata contractului   

Durata contractului este până la data de 31.12.2023. 

 

9. Locul, termenul de livrare și recepția produsului 

 Produsele vor fi livrate la adresa beneficiarului: Școala Gimnazială Viișoara,  loc. Viișoara, nr. 610, 

cod poștal 407590, comuna Viișoara,  jud Cluj. 

 Livrarea și recepția produselor se va face în timpul programului de lucru: de luni până vineri, între orele 

8 și 18. 

 Produsele vor fi livrate la beneficiar, ambalate în cutii etichetate cf. graficului de prestare a serviciului de 

catering 

 Transportul se va asigura de către furnizor pe cheltuiala sa, cu mijloace proprii până la locația de recepție 

a beneficiarului. 

 Termen de livrare : săptămânal cf. graficului de prestare a serviciului de catering 

 Recepția se va face în prezența ambelor părți și va fi consemnată într-un proces verbal de recepție 

cantitativ- calitativ semnat de ambele părți și va însoți obligatoriu documentele de plată. Semnarea de 

procesului verbal de către Achizitor/Beneficiar se va face de către o comisie de recepție desemnată prin 

decizie de către directorul unității școlare. 

10. Valoarea estimată a contractului și modalități de plată  

 Valoarea totală estimată a contractului este de 51.688,07 lei cu TVA. 

 Ofertele financiare ce vor depăși valoarea pragului estimat vor fi respinse. 

 Prețurile și valoarea totală vor fi exprimate în RON fără TVA, vor fi ferme, nu se vor majora ulterior și 
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vor fi valabile până la realizarea integrală a contractului. 

 Plata se va face pe bază de factură emisă lunar, după semnarea procesului-verbal de recepție calitativă și 

cantitativă, în termen de maxim 90 de zile. 

 Factura va conține, în mod obligatoriu, descrierea serviciilor prestate, conform obiectului contractului de 

achiziție încheiat: Furnizare  Materiale consumabile-papetărie și alte produse similare necesare 

proiectului ,,AltEducation” (POCU/987/6/26/6.3/6.6/153065) 

11. Precizări finale 

 Respectarea instrucțiunilor din caietul de sarcini este obligatorie pentu toți operatorii economici care 

depun oferte.  

 Neregăsirea cerințelor minime prezentate în caietul de sarcini va atrage după sine declararea 

ofertei/ofertelor ca fiind neconformă/neconforme. 

 Ofertantul câștigător se va prezenta la sediul Achizitorului/ Beneficiarului  pentru încheierea contractului 

în maxim 3 zile de la data primirii comunicării rezultatului final. 

 Prezentul caiet de sarcini se constituie ca anexă la contractul ce va fi încheiat cu Furnizorul. 

Întocmit, 

Administrator financiar  

Andrea Ida Szasz 

          

 

Verificat, 

Coordonator partener 1- Școala Gimnazială Viișoara 

                   
 


