Avizat
Manager Proiect
Maricel-Adrian Maroti

INVITATIE DE PARTICIPARE
Nr. 675/01.05.2014

Denumire proiect:
”(Re)integrarea in educatie pentru persoanele de etnie roma din Sacele, judetul Brasov –
REPER” – POSDRU/163/2.2/G/141818 – SMIS 50595
Denumire contract: CONTRACT FURNIZARE SERVICII DE CATERING

Stimate domn/Stimata doamna,
Va transmitem invitatia de participare la procedura de achizitii avand ca obiect FURNIZARE SERVICII DE
CATERING.
INFORMATII DESPRE PROCEDURA
Obiectul si locul de implementare a
FURNIZARE SERVICII DE CATERING
contractului
Tipul si durata contractului
CONTRACT DE FURNIZARE
Valoarea estimata
262.326 LEI
Criteriul de atribuire
PRETUL CEL MAI SCAZUT
Data si ora limita de depunere a ofertei
08.05.2014, 13:00
Data si ora deschiderii ofertelor
09.05.2014, 10:30
Adresa la care se transmit ofertele
STR. IULIU MANIU NR.47, ETAJ V, CAMERA 510,
BRASOV
Locul si modul de obtinere a documentatiei de
www.fonduri-ue.ro, sectiunea achizitii privati
atribuire
www.cercetasibrasov.ro, de la sectiunea noutati/achizitii
E-mail: contact@cercetasibrasov.ro
Cursul de referinta leu/euro aplicabil
4,4497 RON / 1 EURO

Cu stima,
Cristea-Ioan Mădălina
Asistent proiect

DOCUMENTAŢIE ATRIBUIRE CONTRACT
„SERVICII DE CATERING”
I. a. BENEFICIAR
Denumire: ORGANIZATIA NATIONALA CERCETASII ROMANIEI (O.N.C.R.) - FILIALA BRASOV
„VIRGIL ONITIU”
Adresa: Bdul Iuliu Maniu nr.47, Etaj V, Cam. 510, Brașov
Localitate: Brasov
Cod postal:
Tara: Romania
Contact: Mădălina Cristea-Ioan
Telefon: 0788599202, Fax: 0268338553
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute de la: Mădălina Cristea-Ioan – presedinte O.N.C.R. Brasov;
tel: 0788599202; E-mail: contact@cercetasibrasov.ro.
I.b.SURSA DE FINANTARE :
Program finanţat din fonduri comunitare:
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Proiect cod SMIS 50595, POSDRU/163/2.2/G/141818
Valoarea maximă disponibilă pentru contract: 262.326 lei
I.c. Termenul limită de depunere a ofertelor:
MIERCURI, 08.05.2014, ORA 13:00
Ofertele se depun în plic închis, la sediul proiectului din Brașov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etaj V, camera 510

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:
II. 1.2) Denumire contract şi locul de livrare sau prestare:
Denumire contract: SERVICII DE CATERING
Locaţia lucrării/livrării/prestării: BRASOV
(a) Produse X
(b) Servicii
Cumpărare
x
Leasing 1
Categoria serviciului:
Închiriere
Cumpărare în rate
Principalul loc de prestare: SĂCELE, JUD. BRASOV
Cod CPV: 55520000-1
II. 1.3) Durata contractului de achiziţie: se va exprima în zile, luni sau ani .
16 luni
II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantităţi de produse/servicii ce urmează a fi achiziţionate în cadrul contractului:
Scopul contractului este de a asigura beneficiarilor adulți ai proiectului, o masă în fiecare zi de participare la
activitățile școlare.
ONCR Brașov va încheia cu ofertantul câștigător un contract cadru, prin intermediul căruia furnizorul va
asigura în fiecare zi de activitate școlară (în fiecare zi din săptămână, cu excepția duminicilor), o masă (fel

principal) cu preparate calde sau sandwich-uri (numai în excursii), ambalată și transportată conform normelor
sanitare în vigoare.
Ofertantul trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
1. Siguranța alimentară:
a) Furnizorul va atașa la oferta toate autorizațiile/avizele sanitare și sanitar-veterinare, care trebuie să fie
în perioada de valabilitate la data depunerii ofertei; furnizorul va avea obligația de reînnoii aceste
avize/autorizații, cu minim 10 zile înainte ca acestea să expire, în caz contrar, contractul de furnizare
va fi reziliat;
b) Furnizorul va prezenta – ori de câte ori, beneficiarul va solicita – un certificat de calitate și certificate
de analiză a alimentelor furnizate.
2. Cantitatea minimă de alimente:
a) Pentru masa zilnică din cadrul activităților școlare – o masă cu preparate calde (fel principal) cu
carne, garnitură, salată și pâine, în caserole sau ambalate în condiții de igienă sanitar-veterinară;
numărul zilnic maxim de porții va fi de 121;
b) Pentru sandwich-uri din cadrul excursiilor – un sandwich de gramaj mare, ambalat individual în
condiții de igienă sanitar-veterinară; numărul zilnic maxim de porții va fi de 121.
3. Modalitatea, locul și termenele de livrare:
a) Alimentele vor fi transportate de la locul de preparare/ambalare în locul de predare (Școala
Gimnazială nr.5, Str. Barajului nr. 49, Săcele – jud. Brașov), cu mijloace de transport
autorizate/avizate sanitar-veterinar;
b) Livrarea meselor calde se va face zilnic, între orele 18:00 și 18:30, în cantitatea indicată de către
”coordonatorul programului de a 2-a șansă”, iar sandwich-urile vor fi livrate conform comenzii scrise,
emise în baza contractului cadru.

III. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE
III.1) Situaţia personală a candidatului/ofertantului
Cerinţă obligatorie:
Declaraţie privind eligibilitatea
Solicitat X
Nesolicitat □
- Completare formular
Cerinţă obligatorie:
Declaraţie privind neîncadrarea în
prevederile art. 181
-Completare formular
Solicitat X Nesolicitat □
III.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române
Certificat constatator emis de Oficiul registrului comerțului,
original.
Certificat de atestare fiscală emis de ANAF/DGFP – original;
CUI si act constitutiv/statut – copie certificată cu originalul.
Avize și autorizații de funcționare, aferente activității de restaurant
și catering (inclusiv transport), copie certificată cu originalul.

IV. PREZENTAREA OFERTEI
IV.1) Limba de redactare a ofertei
IV.2) Perioada de valabilitate a ofertei
IV.3) Modul de prezentare a propunerii
tehnice şi financiare

- română
- 30 de zile de la data depunerii ofertelor.
A :Oferta tehnica: face referire la documentul prin care
prestatorul va descrie in detaliu natura serviciilor pe care le ofera,
modalitati si proceduri de lucru.

IV.4) Posibilitatea modificării sau
retragerii ofertei
IV.5) Modalităţi de contestare a deciziei
achizitorului de a atribui contractul şi
modul de soluţionare a acestor
contestaţii

Se va prezenta propunerea tehnică, cu toate caracteristicile de
identificare, în corespondenţă cu specificaţiile tehnice conţinute în
caietul de sarcini.
Serviciile vor fi ofertate sub denumirea lor comercială, iar fiecare
caracteristică va fi evidenţiată în documentaţia ofertantului, astfel
încât comisia de evaluare să o poată identifica drept criteriu
îndeplinit conform cerinţelor tehnice solicitate. Ofertele care nu
fac dovada explicită a caracteristicilor tehnice vor fi considerate
neconforme. Propunerea tehnică va cuprinde caracteristicile
tehnice pentru fiecare categorie de serviciu achiziţionat. Oferta
tehnică ce nu va cuprinde specificaţii tehnice pentru toate
serviciile precizate în caietul de sarcini va fi declarată
neconformă.
OFERTA VA FI PREZENTATĂ PE FORMULARUL TIP,
ANEXAT.
B: Oferta financiara:
Preţul ofertei (fără TVA) se va exprima în LEI şi va rămâne
neschimbat pe toată perioada de valabilitate a ofertelor.
Termene de plata: Plata serviciilor de catering, se va realiza
trimestrial, în termen de 5 zile de la emiterea facturii, pe baza
proceselor verbale de recepție (model anexat), semnate de către
reprezentantul furnizorului, de către reprezentantul școlii și de
către cel al beneficiarului. În mod excepțional, în funcție de
resursele financiare de care dispune beneficiarul, plățile pot fi
efectuate și lunar.
Locul și termenul de depunere a ofertelor:
ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ CERCETAȘII ROMÂNIEI
(O.N.C.R) – FILIALA BRAȘOV ”VIRGIL ONIȚIU”
Bdul Iuliu Maniu nr.47, Etaj V, Cam. 510, Brașov
Data limita de depunere: 07.05.2014, ora 13:00
Oferta va fi însoțită de o scrisoare de intenție în care vor fi
menționate datele de contact ale ofertantului, precum și ale unei
persoane de contact (adresa sediului, telefon, fax, mobil și e-mail).
Oferta se depune într-un exemplar original in plic închis pe care
se va scrie ”A NU SE DESCHIDE LA SECRETARIAT”
Oferta poate fi retrasă și/sau modificată numai până la termenul
limită menționat în prezentul document, respectiv 07.05.2014.
Orice ofertă primită la altă adresă decât cea menționată sau după
termenul limită menționat va fi respinsă.
Eventualele contestații cu privire la selectarea ofertelor vor putea
fi depuse în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor, la
comisia internă special desemnată pentru soluționarea acestora, la
adresa: Bdul Iuliu Maniu nr.47, Etaj V, Cam. 510, Brașov.
Contestațiile vor fi soluționate în maxim 24 de ore de la data
depunerii. Decizia comisiei de contestații poate fi contestată în
instanță.

IV.6) Clauze contractuale obligatorii

Contractul va include obligatoriu, toate elementele mentionate in
acest document, referitoare la pret, modalitate de plata. Toate
documentele asumate de ofertant, precum oferta tehnica, oferta
finaciara, declaratii si certificate vor fi parte componenta a
contractului incheiat cu acesta.

V. CRITERII DE ATRIBUIRE
V.1) Preţul cel mai scăzut
X
V.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică
Factor de evaluare
Factor de evaluare

Pondere
Pondere

VI. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢII TEHNICE)
Obiectul contractului il constituie furnizarea serviciilor de catering in beneficiul solicitantului, in vederea bunei
desfasurari a proiectului identificat cu cod SMIS 50595, POSDRU/163/2.2/G/141818.
ONCR Brașov va încheia cu ofertantul câștigător un contract cadru, prin intermediul căruia furnizorul va
asigura în fiecare zi de activitate școlară (în fiecare zi din săptămână, cu excepția duminicilor), o masă (fel
principal) cu preparate calde sau sandwich-uri (numai în excursii), ambalată și transportată conform normelor
sanitare în vigoare.
Ofertantul trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
1. Siguranța alimentară:
a) Furnizorul va atașa la oferta toate autorizațiile/avizele sanitare și sanitar-veterinare, care trebuie să fie
în perioada de valabilitate la data depunerii ofertei; furnizorul va avea obligația de reînnoii aceste
avize/autorizații, cu minim 10 zile înainte ca acestea să expire, în caz contrar, contractul de furnizare va
fi reziliat;
b) Furnizorul va prezenta – ori de câte ori, beneficiarul va solicita – un certificat de calitate și certificate
de analiză a alimentelor furnizate.
2. Cantitatea minimă de alimente:
a) Pentru masa zilnică din cadrul activităților școlare – o masă cu preparate calde (fel principal) cu carne,
garnitură, salată și pâine, în caserole sau ambalate în condiții de igienă sanitar-veterinară; numărul
zilnic maxim de porții va fi de 121;
b) Pentru sandwich-uri din cadrul excursiilor – un sandwich de gramaj mare, ambalat individual în
condiții de igienă sanitar-veterinară; numărul zilnic maxim de porții va fi de 121.
3. Modalitatea, locul și termenele de livrare:
a) Alimentele vor fi transportate de la locul de preparare/ambalare în locul de predare (Școala Gimnazială
nr.5, Str. Barajului nr. 49, Săcele – jud. Brașov), cu mijloace de transport autorizate/avizate sanitarveterinar;
b) Livrarea meselor calde se va face zilnic, între orele 18:00 și 18:30, în cantitatea indicată de către
”coordonatorul programului de a 2-a șansă”, iar sandwich-urile vor fi livrate conform comenzii scrise,
emise în baza contractului cadru.
Prezentul document reprezintă o obligație pentru ofertantul câștigător și este parte a contractului cadrul
încheiat cu furnizorul.
Data publicarii, 01.05.2014

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARĂ

Către

ORGANIZATIA NATIONALA CERCETASII ROMANIEI
FILIALA BRASOV “VIRGIL ONITIU”
Bdul Iuliu Maniu nr.47, Etaj V, Cam. 510, Brașov

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. 675 din data de 01.05.2014, pentru participarea la procedura de
atribuire “cerere de oferte”, în data de 09.05.2014, organizată de ORGANIZATIA NATIONALA
CERCETASII ROMANIEI FILIALA BRASOV “VIRGIL ONITIU”, în scopul depunerii de oferte
pentru atribuirea unui contract de “servicii de catering” noi _____________________________________
analizand cererea dumneavoastra:
1. Putem asigura produsele solicitate, pentru suma totală de ________ lei fără TVA, la care se adaugă
taxa pe valoarea adaugata în valoare de ________ lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastra este stabilită câştigătoare, să punem la dispoziția
beneficiarului, conform propunerii tehnice, serviciile noastre pentru toată durata contractului.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de 30 de zile, respectiv până la data de
__________________, şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Alături de oferta de bază:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in
mod clar "alternativa";
|_X| nu depunem oferta alternativa.
6. Am înteles si consimţim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilită ca fiind câştigatoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire, după caz.
7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care
o puteţi primi.
Data completarii, ______________________

Operator Economic
_______________________________________
prin administrator
______________________________________

FORMULAR DE OFERTA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ
Societatea noastă va oferii serviciile de catering în următoarele condiții tehnice și de preț:
1. Vor fi descrise 10 meniuri diferite, pentru masa caldă, care vor fi alternate pe toată durata de
execuție a contractului de furnizare.
Nr. Descrierea serviciilor/produselor furnizate
Valoarea
Prețul
Cantitatea
Valoarea
crt. (conținut, cantitate/gramaj), modalitate de
calorică
unitar,
maximă ce
maximă a
ambalare și transport etc.
fără TVA
poate fi
contractului,
livrată
fără TVA
0.

Exemplu

800

10 lei

2.500 porții

25.000 lei

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2. Vor fi descrise 4 meniuri diferite, pentru sandwich-uri, care vor fi alternate pe toată durata de
execuție a contractului de furnizare.
Valoarea
Prețul
Cantitatea
Valoarea
Nr. Descrierea serviciilor/produselor furnizate
crt. (conținut, cantitate/gramaj), modalitate de
calorică
unitar,
maximă ce
maximă a
ambalare și transport etc.
fără TVA
poate fi
contractului,
livrată
fără TVA
0.

Exemplu

500

5 lei

1.
2.
3.
4.
Data completarii, ______________________

Operator Economic
_______________________________________
prin administrator
______________________________________

2.000 porții

10.000 lei

DECLARATIE
Privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181

Subsemnatul __________________________, in calitate de ofertant la procedura de achizitii “servicii de
catering” aferenta proiectului ”(Re)integrarea in educatie pentru persoanele de etnie roma din Sacele, judetul
Brasov – REPER”, organizata de Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei – Filiala Brasov „Virgil Onitiu”,
declar pe propria raspundere ca:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar
sau activitatiile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditaorii.
b) De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementate prin lege;
c) Ne-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile elgale in vigoare
in Romania pana la data solicitata;
d) Nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala;
e) Nu am prezentat informatii false si nu voi refuza prezentarea informatiilor solicitate de autoritatea
contractanta, in scopul demonstrarii criteriilor de calificare si selectie.
Subsematul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Data completarii: _________________

Operator Economic
_______________________________________
prin administrator
______________________________________

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul
______________________
reprezentant
legal/administrator
al
______________________________, in calitate de ofertant la procedura de achizitii ““servicii de catering”
aferenta proiectului ”(Re)integrarea in educatie pentru persoanele de etnie roma din Sacele, judetul Brasov –
REPER”, organizata de Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei – Filiala Brasov „Virgil Onitiu”, declar pe
propria raspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte
publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a
unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă
şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori
economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă
individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
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 dispunem.
Data completarii: __________________

Operator Economic
________________________________________
prin administrator
______________________________________

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul
______________________
reprezentant
legal/administrator
al
______________________________, in calitate de ofertant la procedura de achizitii ““servicii de catering”
aferenta proiectului ”(Re)integrarea in educatie pentru persoanele de etnie roma din Sacele, judetul Brasov –
REPER”, organizata de Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei – Filiala Brasov „Virgil Onitiu”, declar pe
propria raspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte
publice, că:
a) nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 691din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv:
- nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce deţin funcţii de
decizie în cadrul autorităţii contractante;
- nu sunt în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin
funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca 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
________________________________________
prin administrator
______________________________________

