Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
POCU/18/4/4.1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există
populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate”
Proiect: CCI SIBIȘENI - CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS - SMIS 103385

FIȘA DE DATE
având ca obiect: Achiziţia de “ Servicii de catering” în cadrul proiectului ,,CCI SIBIȘENI –
CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS – cod
SMIS 103385’’, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTACT
Denumire oficială: Asociația Pakiv România
Adresă: Alba Iulia, strada Emil Racoviță, nr.76
Localitate: Municipiul Alba Iulia

Cod poștal: 510175

Țara: ROMÂNIA

Punct(e) de contact:
În atenția: doamnei Loredana Barbu
E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Telefon: + 40 0258 811 170
Fax: +40 0258 811 170

Adresa de internet: www.pakiv.ro
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări:
Cu minim 3 zile înainte de data depunerii ofertelor
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: de regulă, în trei zile lucrătoare de la
primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.
Solicitările de clarificări si răspunsurile la solicitările de clarificare vor fi postate numai pe
site-ul www.pakiv.ro
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ
(ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)
□ Minister sau orice altă autoritate națională

□ Servicii publice generale

sau federală, inclusiv subdiviziunile

□ Apărare

regionale sau locale ale acestora

□ Ordine şi siguranţă publică

□ Agenție/birou național sau federal

□ Mediu

□ Colectivitate teritorială

□ Afaceri economice şi financiare

□ Agenţie/birou regional sau local

□ Sănătate

□ Organism de drept public

□ Construcţii şi amenajări teritoriale

□ Instituţie/agenţie europeană sau

□ Protecţie socială

organizaţie europeană

□ Recreere, cultură şi religie
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□ Altele (precizaţi): Organism

□ Educaţie

neguvernamental nonprofit (persoană

□ Altele (precizaţi): Activități ale altor

juridică de drept privat fără scop

organizații n.c.a.

patrimonial)
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă
“ Servicii de catering” în cadrul proiectului ,,CCI SIBIȘENI – CREȘTEREA CALITĂȚII
VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS – cod SMIS 103385’’, proiect
cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.
II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de
prestare a serviciilor
a) Lucrări

NU b) Produse

Nu c) Servicii

DA

Categoria serviciilor: Anexa
2, servicii de catering
Locul principal de executare
Cod NUTS □□□□□□

Locul principal de livrare:
Cod NUTS □□□□□□

Locul principal de prestare:
Localitatea Vințu de Jos
Cod NUTS RO121 - Alba

II.1.3) Procedura implică
Un contract de achiziții publice

X

II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției
Contract de prestări pentru “ Servicii de catering” în cadrul proiectului ,,CCI SIBIȘENI –
CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS – cod
SMIS 103385’’, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020., în
conformitate cu cerințele din caietul de sarcini.
Obiectul achiziției publice îl constituie :
- servicii de catering, respectiv pregătirea, prepararea si livrarea zilnică a hranei pentru
200 beneficiari de cursuri de formare profesionala (19.800 porții) si 20 de beneficiari de cursuri
de inițiere (300 porții);
- servicii de cofee-break pentru un număr de 2100 persoane (2100 de porții) pentru o
perioadă de la semnarea contractului in funcție de data organizării evenimentelor (Ziua Porților
Deschise 1eveniment/an x 3 ani pentru 100 persoane si organizarea de dezbateri cetățenești 1
luna x 36 luni pentru 50 persoane) în cadrul celor 3 ani de derulare a proiectului, fără a depăși
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data de 09.08.2020.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)
Vocabular suplimentar (după

Vocabular principal

caz)
Obiect principal

Obiect(e) suplimentar(e)

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

Cod CPV :
55520000-1 Servicii
catering
□□.□□.□□.□□-□

de
□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

II.1.6) Împărțire în loturi
da [ ] nu [X] Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifați o singură căsuță):
un singur lot [ ]

unul sau mai multe loturi

[]

II.1.7) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

toate loturile

□

da ( ) nu (X)

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
Obiectul achiziției publice îl constituie servicii de catering defalcate pe categorii de
servicii și evenimente:
- servicii de catering, respectiv pregătirea, prepararea si livrarea zilnică a hranei
pentru 200 beneficiari de cursuri de formare profesionala (19.800 porții) si 20 de beneficiari
de cursuri de inițiere (300 porții);
- servicii de cofee-break pentru un număr de 2100 persoane (2100 de porții) pentru o
perioadă de la semnarea contractului in funcție de data organizării evenimentelor (Ziua
Porților Deschise 1eveniment/an x 3 ani pentru 100 persoane si organizarea de dezbateri
cetățenești 1 luna x 36 luni pentru 50 persoane) cu cel puțin 5 zile calendaristice în cadrul
celor 3 ani de derulare a proiectului, fără a depăși data de 09.08.2020.
Valoarea estimată a contractului de „Servicii de catering” conform bugetului
aprobat al proiectului este de: 339.810,00 lei, fără TVA, după cum urmează:
1. Cheltuiala cu hrana curs inițiere - 300 buc x 15,60 lei fără tva/porție = 4.680 lei și
reprezintă cheltuiala cu hrana aferentă cursului inițiere pentru desfășurarea activității
2.4 din proiect ( 1 grupa x 20 pers x 15 zile) - 1 grupa x 20 pers x 15 zile x 15,60
lei/porție = 4.680 lei fără TVA;
2. Cheltuiala cu servicii catering FPC (10 grupe x 22 persoane x 90 zile) – 19.800 porții
x 15,60 lei/porție = 308.880 lei și reprezintă cheltuiala cu serviciile de catering pentru
desfășurarea activității 2.4 – 10 grupe x 22 persoane x 90 zile x 15,60 lei/porție =
308.880 lei
3. Cheltuiala cu coffee-break pentru ziua porților deschise 1 eveniment/an x 100
persoane/ eveniment și reprezintă achiziția servicii Coffee-break – 100 persoane x 3
evenimente x 12,50 lei/buc = 3.750 lei fără TVA. Ziua porților deschise se
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organizează o data pe an, participa 100 persoane/ eveniment- 3 ani, în cadrul
activității 7.1.3 din proiect.
4. Cheltuiala cu coffee-break pentru dezbateri cetățenești, voluntariat 50 pers/luna x 36
luni, 1800 porții x 12,5 lei fără tva /porție = 22.500 lei fără TVA. Cheltuiala cu
coffee-break este necesara pentru desfășurarea activității 7.1.1 din proiect.
II.2.2) Opțiuni (după caz)
da □ nu X
Dacă da, descrierea acestor opțiuni:
Dacă se cunoaște, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opțiuni:
în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)
Numărul de prelungiri posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ și □□□
Dacă se cunoaște, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite,
calendarul prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data
atribuirii contractului)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata în luni : 32 luni de la data semnării contractului dar nu mai mult de data de 09.08.2020
II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea prețului contractului
Da □ nu X
Prețul contractului este ferm, exprimat in lei.
SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate (după caz)
III.1.1.a) Garanție de participare

da nu X

III.1.1.b) Garanție de bună execuție da □ nu X
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III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile
relevante: proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se
atribuie contractul (după caz)
Asociere conform art. 53 din Legea nr. 98/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale (după caz)
da □ nu X
Dacă da, descrierea acestor condiții
III.1.5. Legislația aplicabilă
a) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice si Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice;
b) Procedură internă proprie
III.2) CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECTIE
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după

Informații și formalități necesare pentru

caz):

evaluarea respectării cerințelor
menționate. Modalitatea de îndeplinire și
aplicabilitatea în cadrul procedurii

III.2.1) Motive de excludere a ofertantului
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții
nu trebuie să se regăsească în situațiile
prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata
îndeplinirea cerinței: se va completa
Formularele nr. 3, 4 și 5 de către
operatorii economici participanți la
procedura de atribuire cu informațiile
aferente situației lor. Documentele
justificative care probează îndeplinirea
cerinței pot fi:
- Certificate constatatoare care atesta lipsa
datoriilor restante cu privire la plata
impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la
bugetul general consolidat (buget local,
buget de stat, etc.) la momentul
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Ofertantul
unic/Ofertantul
asociat/
Subcontractantul/Terțul susținător trebuie
sa demonstreze ca nu se încadrează in
situația prevăzută la art.59-60 din Legea
nr.98/2016
Persoanele cu funcție de decizie, din cadrul
Asociației Pakiv Alba Iulia sunt:

prezentării;
- cazierul judiciar al operatorului
economic si al membrilor organului de
administrare, de conducere sau de
supraveghere al respectivului operator
economic, sau a celor ce au putere de
reprezentare, de decizie sau de control in
cadrul acestuia, așa cum rezulta din
certificatul constatator emis de ONRC/
actul constitutive; - Documente prin care
se demonstrează faptul ca operatorul
economic poate beneficia de derogările
prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167
alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice;
- alte
documente edificatoare, după caz).
Persoanele juridice străine vor prezenta, în
copie lizibila cu mentiunea “conform cu
originalul”, documentele justificative
eliberate de instituțiile autorizate din tara
de rezidenta, însoțite de traducerea în
limba româna.
Modalitate de îndeplinire si aplicabilitate
in cadrul procedurii: Operatorul economic
(lider,
asociat,
terț
susținător,
subcontractant) va completa cerința
corespunzătoare in Formularul nr.6 din
documentația de atribuire.

Președinte: Ioan Gruia BUMBU
Manager financiar: Maria Loredana BARBU
Manager de proiect: Ioan Gruia BUMBU
Responsabil achiziții: Maria Loredana BARBU
Expert implementare: Cristian PRUNEAN
III.2.2) Capacitatea ofertantului
a) Capacitatea de exercitare a activității profesionale
In scopul de a se asigura ca potențialul 1. Documentele justificative care probează
contractant are obiectul de activitate îndeplinirea cerinței:
corespunzător obiectului contractului, astfel - Certificatul constatator, în copie lizibila
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încât sa fie îndreptățit sa furnizeze produse de
aceeași natura cu obiectul contractului,
autoritatea contractanta impune următoarele:
Operatorii economici care depun oferta trebuie
sa dovedească o forma de înregistrare în
condițiile legii din tara de rezidenta, din care sa
reiasă ca operatorul economic este legal
constituit, ca nu se afla în niciuna dintre
situațiile de anulare a constituirii precum si
faptul ca are capacitatea profesionala de a
realiza activitățile care fac obiectul contractului.

cu mențiunea “conform cu originalul”,
eliberat de ONRC sau organismul la care
operatorul
economic
este
atestat
profesional. Obiectul contractului trebuie
sa aibă corespondent în codul CAEN din
certificatul emis de ONRC sau de
organismul la care operatorul economic
este atestat profesional. Informațiile
cuprinse în certificatul constatator trebuie
sa fie reale/actuale la data prezentării.
2. Operatorii economici nerezidenți
(străini)
vor
prezenta
documente
echivalente, care dovedesc o forma de
înregistrare/atestare ori apartenenta din
punct de vedere profesional, în
conformitate cu cerințele legale din tara
de rezidenta, din care sa rezulte ca
domeniul de activitate al ofertantului
corespunde obiectului contractului supus
procedurii. Documentele se vor prezenta
în copie lizibila cu mențiunea “conform
cu originalul”, însoțite de traducerea a
acestora în limba româna.
In cazul unei asocieri, se vor prezenta
documente pentru fiecare dintre membrii
asocierii. Pentru îndeplinirea cerinței este
suficient ca obiectul de activitate al
fiecărui membru sa fie in concordanta cu
partea din contract pe care o va realiza.
b) Capacitatea economică și financiară –nu e cazul
c) Capacitatea tehnică și profesională
Experiența similara
Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat in
ultimii 3 ani (împliniți la data termenului limita
pentru depunerea ofertelor) servicii similare
(servicii catering, Servicii de livrare a mâncării
la domiciliu)
Valoarea contractului/contractelor (sau a
contribuției participării ofertantului în asociere,
dacă este cazul) sa fie de min. 100.000 lei fără
TVA.
Serviciile trebuie sa fi fost prestate în ultimii 3

Documentele justificative care probează
îndeplinirea celor asumate sunt certificate/
documente, emise sau contrasemnate de o
autoritate sau de clientul privat beneficiar
(ex.: PV de recepție/ documente
constatatoare/ recomandări/ etc.) Se va
completa Formularul nr.7
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ani, calculați prin raportarea la data limita de
depunere a ofertelor. Modul de calcul al
perioadei nu va fi afectat de eventuale decalări
ale termenului limita prevăzut în anunțul de
participare publicat iniţial.
d) Asociere si/sau subcontractare (după caz)
Informații privind subcontractanții (daca
este cazul)
În cazul în care are intenția sa subcontracteze
parte/părţi din contract, ofertantul are obligaţia
de a cuprinde în oferta sa denumirea
subcontractantilor si datele de contact ale
acestora, partea/partile din contract care
urmează a fi îndeplinite de catre acestia,
valoarea la care se ridica partea/partile
respective, precum si acordul subcontractantilor
cu privire la aceste aspecte. Răspunderea
contractantului în ceea ce priveste modul de
îndeplinire a contractului de achizitie publica nu
este diminuata în cazul în care o parte/parti din
contract sunt îndeplinite de subcontractanti.
Resursele
materiale
si
umane
ale
subcontractantilor declarati se vor lua în
considerare daca se vor prezenta documente
relevante pentru partea lor de implicare în
contractul care urmeaza sa fie îndeplinit.
Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie sa
se afle în situatia care determina excluderea din
procedura de atribuire, conform prevederilor
art.164, art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016.

- se va completa acordul de subcontractare
Formularul
nr.8
Autoritatea
contractanta va solicita, la încheierea
contractului
de
achizitie
publica,
prezentarea contractelor de subcontractare
încheiate între viitorul contractant si
subcontractantii nominalizati în oferta.
Contractele prezentate trebuie sa fie în
concordanta cu oferta si se vor constitui în
anexe la contractul de achizitie publica.
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Informații privind susținerea (daca este
cazul)
Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi
dovedita prin sustinere, în conformitate cu
prevederile alin (1) art. 182 din Legea 98/2016.
În cazul în care ofertantul își demonstrează
capacitatea tehnica si profesionala invocând si
susținerea acordata de către o alta persoana,
atunci acesta are obligația de a dovedi
susținerea de care beneficiază prin prezentarea
unui angajament ferm al persoanei respective.
Persoana care asigura susținerea financiara
si/sau susținerea tehnica si profesionala nu
trebuie sa se afle în situația care determina
excluderea din procedura de atribuire, conform
prevederilor art.164, art.165, art.167 din Legea
nr. 98/2016.
Atunci când ofertantul
demonstrează îndeplinirea cerinței de calificare
legata de capacitatea tehnica si /sau
profesionala prin invocarea susținerii acordate
de unul sau mai mulți terți, capacitatea
acestuia/acestora se va cumula cu cea a
ofertantului
în
ceea
ce
privește
respectiva/respectivele cerinte.

Modalitatea prin care poate fi
demonstrata îndeplinirea cerinței:
Se va prezenta Angajamentul ferm al
persoanei care va asigura susținerea, prin
care aceasta confirma faptul ca va pune la
dispoziția ofertantului resursele invocate,
care trebuie sa fie explicit, scris si
necondiționat, precizând fara echivoc
cerința pentru care terțul înțelege sa
acorde susținerea, precum si modalitatea
concreta de acordare a susținerii, în
condițiile legii. Odata cu angajamentul de
sustinere, ofertantul are obligația sa
prezinte documente transmise acestuia de
către tertul/tertii susținător/susținători, din
care sa rezulte modul efectiv prin care
tertul/terții susținător/susținători va/vor
asigura îndeplinirea propriului angajament
de sustinere, documente care se vor
constitui ca anexe la respectivul
angajament. Angajamentul ferm prezentat
de ofertant trebuie sa prevadă care sunt
resursele care sunt aduse în sustinere si sa
evidențieze faptul ca disponibilizarea
acestora se va realiza necondiționat în
funcție de necesitățile care apar pe
parcursul îndeplinirii contractului în
cauza, în condițiile si în termenele
acestuia. Se va prezenta Angajamentul
ferm al persoanei care va asigura
susținerea” - Formularul nr.9
Informații privind asocierea (daca este Modalitatea prin care poate fi demonstrata
cazul).
îndeplinirea cerinței: Se va completa
Forma juridica pe care o va lua grupul de Acordul de asociere – Formularul nr.10
operatori economici căruia i se atribuie
contractul va fi asociere conform 53 din Legea
privind achizitiile publice nr 98/2016. Se va
prezenta Acordul de asociere, semnat si
stampilat de către fiecare asociat în parte.
Acesta trebuie sa fie în concordanta cu oferta si
se va constitui în anexa la contractul de
achiziţie publica. În cazul în care mai mulți
operatori economici participa în comun la
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procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor
privind capacitatea tehnica si profesionala se
demonstrează prin luarea în considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului, iar
autoritatea contractanta solicita ca aceștia sa
răspundă în mod solidar pentru executarea
contractului de achiziţie publica.
Standarde de asigurare a calității și de protecție a mediului
III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
da □ nu X Dacă da, precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:
III.3.2) Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale
membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
da □ nu X
SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ
IV.1.1) Tipul procedurii

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
preţul cel mai scăzut;

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz)
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract
da □ nu X
Dacă da,
Anunţ de intenţie

□

Anunţ despre profilul cumpărătorului □

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Alte publicări anterioare (după caz) □
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
POCU/18/4/4.1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există
populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate”
Proiect: CCI SIBIȘENI - CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS - SMIS 103385

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Anunț de intenție
Numărul și data publicării în SEAP
IV.3.3) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Limba română
IV.3.4) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
durata în luni: □□□ sau în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Modul de prezentare a propunerii tehnice: Ofertantul are obligația de a prezenta propunerea
tehnica astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu cele
prevăzute în Caietul de sarcini. Neprezentarea propunerii tehnice în cadrul ofertei depuse
conduce la respingerea ofertei.
Propunerea tehnica va conține cel puțin următoarele capitole/secțiuni:
Descrierea prestatorului. Ofertantul va prezenta o descriere care sa conțină informații si
referințe cu privire la expertiza deținuta in servicii de catering, principalii clienți, facilitățile
deținute pentru procurarea și depozitarea alimentelor, prepararea, ambalarea și transportul
hranei, personalul angajat în special în ceea ce privește prepararea hranei astfel încât sa se
demonstreze capacitatea tehnica de a asigura serviciile de catering similare cu cele ce fac
obiectul achiziției.
Metodologie propusa. Pornind de la memoriul/prezentarea anterior menționata, ofertantul
va indica si detalia toate etapele si operațiunile care conduc la realizarea integrala a
serviciilor de catering, evidențiind in special, toate regulile de calitate si protecție sanitara
aplicate la nivelul organizației, astfel încât sa fie exclus orice potențial risc sau deficienta si
pe care se obliga sa le respecte pe toata durata derulării contractului.
Meniurile propuse: Pornind de la informațiile detaliate în cadrul caietului de sarcini ,
ofertantul va prezenta meniurile solicitat prin caietul de sarcini, precum și gramajul pe porție
și calculul caloric.
Certificări si autorizări necesare pentru prestarea serviciilor. Ofertantul trebuie sa facă
dovada ca deține toate autorizațiile si atestatele necesare pentru depozitarea, prepararea și
transportul hranei, respectiv pe parcursul întregului flux tehnologic pentru prestarea
serviciului de catering. În măsura în care pe parcursul prestării serviciilor se
constata/intervine obligativitatea deținerii si a unei alte autorizări/certificări, ofertantul se
obliga sa procedeze in consecința înlăuntrul termenului legal de emitere a respectivei
autorizări/certificări, sub rezerva dispunerii suspendării contractului.
In acest sens va prezenta
1. Autorizație de înregistrare veterinară și pentru siguranța alimentelor emisă de către
A.N.S.V.S.A în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”;
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2. Autorizație pentru desfășurarea activității de alimentație publică, emisă de către
Primăria de pe raza localității unde este înregistrat punctul de lucru, în copie lizibilă
cu mențiunea „conform cu originalul”;
3. Dovada că deține mijloc de transport echipat și dotat corespunzător pentru
transportul hranei, pentru transportul mărfurilor perisabile, în copie lizibilă cu
mențiunea „conform cu originalul”
Ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in propunerea sa tehnica următoarele
formulare:
- Formularul 11 "Declarație privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul
mediului, social, al relațiilor de munca si privind respectarea legislației de securitate si
sănătate in munca". Informații detaliate privind reglementările care sunt in vigoare la nivel
național si se refera la condițiile de munca si protecția muncii, securității si sănătății in
munca, se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-ul:
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. In cazul unei asocieri, aceasta declarație
va fi prezentata in numele asocierii de către asociatul desemnat lider.
Informații privind reglementările care sunt in vigoare la nivel național si se refera la
condițiile de mediu, se pot obtine de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de
pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
Nota:
Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire, prin care se indica o anumita
origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de
inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea
„sau echivalent”.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Prețul va fi exprimat în lei fără TVA.
Prețul în lei este ferm.
Propunerea financiara va fi prezentata conform Formularului nr. 12.
Lipsa formularului de oferta, reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de
angajare în contract.
Nota:
Propunerea financiară (oferta) va fi elaborată, în mod obligatoriu, cu respectarea datelor şi
condițiilor din prezentul Caiet de Sarcini.
Oferta câştigătoare se stabilește numai dintre ofertele admisibile.
Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin compararea preţurilor prezentate în
cadrul ofertelor admisibile. Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al
conținutului, pe toată perioada de valabilitate.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Oferta se depune la sediul Asociației Pakiv România – situata în localitatea Alba Iulia, str.
Emir Racoviță, nr. 76, cod poștal 510175, județul Alba. Oferta se va depune în așa fel încât
să fie primită de către Asociația Pakiv Romania înainte de termenul limită de depunere – ora
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şi data – prevăzute în invitația de participare.
Oferta trebuie sa cuprindă următoarele informații obligatorii:
Numele/denumirea si adresa completa a ofertantului; Titlul serviciilor pentru care se depune
oferta Achiziţie “ Servicii de catering” în cadrul proiectului ,,CCI SIBIȘENI –
CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS –
cod SMIS 103385’’, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 –
2020.
Adresa autorității contractante indicată mai sus, la care este depusă oferta.
Se va respecta ordinea menționată mai sus.
Dacă formularele sunt completate de o persoană împuternicită se va completa şi prezenta
Formularul nr. 2.
- Oferta care este trimisă la o altă adresă decât cea stabilită în invitația de participare ori care
este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei si orei limită pentru
depunere se consideră întârziată, fiind respinsă.
Împreună cu documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară,
operatorii economici au obligația de a transmite şi următoarele documente :
- Scrisoarea de înaintare - Formularul nr.1
- Împuternicire (conform Formularului nr. 2), semnată de către
administrator/reprezentantul legal sau un alt document legal echivalent, în cazul în
care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al
firmei. Prin împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei să angajeze ofertantul în
procedura pentru atribuirea contractului.
- Modelul de contract însușit prin semnătura si stampila ofertantului (Secţiunea IV)
conform notei de mai jos.
Notă:
Modelul de contract va trebui să aibă mențiunea: “Am citit şi suntem de acord fără
rezerve cu termenii şi condițiile contractuale prevăzute în Secţiunea IV «Contract» din
Documentația de Atribuire şi consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este
stabilită/declarata ca fiind câştigătoare să semnăm contractul de achiziţie publică în
conformitate cu prevederile din Documentația de atribuire”.
Se accepta amendamente odată cu depunerea ofertei, cu condiția ca acestea sa nu fie
dezavantajoase.
Oferta este considerata neconforma in cazul in care lipsește mențiunea de acceptare a
Modelului de contract şi/sau conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale care
sunt in mod evident dezavantajoase pentru solicitant sau nu conţine Modelul de contract
însușit prin semnătura şi ștampila ofertantului conf. Notei 1) de mai sus.
Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată durata de
valabilitate.
Nota: În cazul în care exista incertitudini sau neclarități în ceea ce privesc anumite
documente prezentate, solicitantul îşi rezervă dreptul de a solicita detalii, precizări sau
confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât şi de la autoritățile competente care
pot furniza informaţii în acest sens.
Neprezentarea documentelor de calificare, a propunerii tehnice si/sau financiare are ca
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efect respingerea ofertantului. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad în
sarcina operatorului economic. Nu se acceptă oferte alternative. În cazul ofertanţilor
(persoane fizice sau juridice) de altă naționalitate decât cea română, documentele vor fi
transmise în limba de origine, însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba română.

SECŢIUNEA V: INFORMAŢII SUPLIMENTARE
V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)
da □ nu X
Dacă da, precizați perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:
V.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare
Da X nu □
Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) și/sau program(e): Programul Operațional Capital
Uman 2014 – 2020
V.3) ALTE INFORMATII (după caz)
In cazul in care pe primul loc vor exista 2 sau mai multe oferte admisibile care prezinta
acelasi pret autoritatea contractanta va solicita ofertanţilor respectivi o noua reofertare in
plicuri inchise si sigilate, în vederea departajării. Clasamentul final se va stabili in urma
preturilor obținute prin reofertare, criteriul de atribuire fiind același, “prețul cel mai scăzut”.
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Denumire oficiala: Asociația Pakiv România
Adresa: Str. Emil Racovita, nr. 76 , JUD. ALBA
Localitate: Alba – Iulia
Cod postal: 510175
Tara: ROMANIA
E-mail:
Telefon: +40 0258pakiv_romania@yanoo.com
811170
Adresa Internet (URL)
Fax: +40 0258-811170
www.pakiv.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz)
Denumire oficiala:
Adresa:
Localitate:
Cod postal:
Tara:
E-mail:
Telefon:
Adresa Internet (URL)
Fax:
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completati rubrica VI.4.2 SAU, dupa caz, rubrica VI.4.3)
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Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune la registratura Asociației Pakiv Romania, str. Emil
Ravcoviță, nr. 76 Alba Iulia intre orele 09.00 si orele 15.00
Termenul de depunere al contestatiei: 3 zile de la data comunicării
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Denumire oficiala: Asociația Pakiv România
Adresa: Str. Emil Racovita, nr. 76 , Loc . Alba Iulia, JUD. ALBA E-mail:
pakiv_romania@yahoo.com

