Anexa 6.2.2 – Invitație de participare (CO-S)
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul Tehnologic Pucioasa
Titlul subproiectului: ProES – Pro Educație spre Succes
Acord de grant nr. SGL/ R I/ 124 din 27.06.2017
Nr. 41/ 11.10.2017

Pucioasa, 11.10.2017

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de servicii, altele decât consultanță și instruire
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
1.

Beneficiarul Liceul Tehnologic Pucioasa a primit un grant de la Ministerul Educației
Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei
de Granturi pentru Licee, derulate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar –
ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția serviciilor, altele
decât consultanța, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens,
sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii:Servicii
de catering – 2017. Structura serviciilor solicitate:
Pachet alimentar compus din :
- sandvici, ce va conține : produse de panificatie (pâine sau batoane/chifle) – maxim 50%
din greutatea totală a pachetului, produse din carne și brânzeturi/derivate din lapte –
minim 25% din greutatea totală a pachetului, legume (castraveti, rosii, salată, etc.) – maxim
25% din greutatea totală a pachetului.
-un fruct (măr, banană, piersică)
- sticlă de apă plată 0,5 l

2.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate mai sus.

3.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu
termenii şi condiţiile de prestare precizați și va fi trimisă la:
Adresa: Str. Olanescu C., 29, Pucioasa, Dâmbovita, Pucioasa 135400
Telefon/Fax: 0245 760 383
E-mail: gsipucioasa@yahoo.com
Persoană de contact: Ciobanu Cosmin

4.

Se acceptă oferte în original, prin e-mail sau fax.

5.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3
este: 24.10.2017, ora 12.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi
respinsă.

6.

Preţul ofertat. 3732,11 lei fara TVA; TVA: 709,10

7.

Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la
data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8.

Calificarea ofertantului: Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a certificatului de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet,
sediul, persoanele autorizate/ administratorii și domeniul de activitate ce trebuie să includă
și prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție sau similar (statut
si act constitutiv pentru Organizatiile non-guvernamentale).

9.

Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care
îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va
acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai
mic preţ total evaluat, fără TVA.

10.

Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi
dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Expert achizitii : Ciobanu Cosmin

Anexa
Termeni şi Condiţii de Prestare* 1
Achiziția de Servicii de Consiliere profesională și evaluare psihologică

Sub-Proiect: ProES – Pro Educație spre Succes
Beneficiar: Liceul Tehnologic Pucioasa
Ofertant: ____________________
1.
Nr.
crt.
(1)

Oferta de preț[a se completa de către Ofertant]

Denumirea serviciilor

Cant.

(2)

(3)

Pret
unitar
(4)

Valoare
totala
fără
TVA

TVA
(6=5* %TVA)

Valoare
totala cu
TVA
(7=5+6)

(5=3*4)

TOTAL
2.

Preţ fix:Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata
executării contractului.

3.

Calendar de realizare a serviciilor:Serviciile prevăzute se realizează în cel mult 8
săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, conform următorului
program: [a se completa de către Ofertant]

Nr.
crt.
1.

Denumirea serviciilor

Cant.

Termene de realizare

4. Platafacturii se va efectua in lei, 100% la realizarea efectivă a serviciilor prevăzute, pe baza
facturii Prestatorului şi a procesului verbal de recepţie.
5. Specificaţii Tehnice:

A. Specificatii tehnice solicitate

B. Specificatii tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]

Servicii de catering – 2017
Descriere generală
Pachet alimentar compus din :
- sandvici, ce va conține : produse de
panificatie (pâine sau batoane/chifle) – maxim
Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește
prestarea serviciilor (Pct. 3 – perioada de realizare a serviciilor, pct. 5A – Specificații Tehnice solicitate).
Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.5B - şi îl returnează, semnat, Beneficiarului,
dacă acceptă condițiile de realizare a serviciilor cerute de Beneficiar.
1

50% din greutatea totală a pachetului, produse
din carne și brânzeturi/derivate din lapte –
minim 25% din greutatea totală a pachetului,
legume (castraveti, rosii, salată, etc.) –
maxim 25% din greutatea totală a pachetului.
- sticlă de apă plată 0,5 l
Detalii specifice şi standarde tehnice minim
acceptate de către Beneficiar
1.
Serviciile prestate trebuie să fie
autorizate legal – furnizorii de servicii de
catering trebuie să facă dovada că este
autorizat de Direcția Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor și de Autoritatea
de Sănătate Publică .
2.
Pe perioada implementării contractului
achizitorul are dreptul de a modifica
cantitatea de pachete alimentare solicitate, în
funcție de numărul de elevi beneficiari care
sunt prezenți în ziua respectivă, fără
schimbarea prețului unitar stabilit prin
contract.
3.
Transportul alimentelor se va face de
către prestator numai cu mijloace de transport
dotate corespunzător și autorizate sanitarveterinar în acest scop
4.
Livrarea se va realiza pe baza
comenzilor date de o persoană desemnată de
achizitor, în zilele și la orele menționate de
aceasta.
5.
În cazul în care se constată abateri ce
pot conduce la consecințe grave pentru
sănătatea elevilor beneficiari, achizitorul are
dreptul de a opri distribuirea alimentelor, iar
prestatorul va fi obligat să înlocuiască
alimentele cu altele corespunzătoare în decurs
de 1 oră de la constatare, fără a pretinde plăți
suplimentare pentru aceasta.
6.
Toate alimentele trebuie să respecte un
termen de garanție de minim 5 zile de la data
livrării. La solicitarea expresă a autorității
contractante, ofertantul are obligația de a
prezenta xerocopii după documentele legale
de achiziționare a produselor livrate sub
forma de alimente (facturi fiscale, avize de
însoțire a mărfii, certificate sanitar-veterinare,
declarații de conformitate, certificate de
calitate, alte avize, etc.).
7.
Recepția și controlul produselor se va
face vizual și pe bază de proces verbal, de
către o persoană desemnată de achizitor. În
cazul în care, la recepție, se constată că unele
dintre produsele furnizate nu sunt conforme

cu specificațiile tehnice menționate în ofertă
se va proceda la înlocuirea acestora în termen
de 3 zile de la data constatării. Toate
cheltuielile ocazionate de această situație vor
fi suportate de către furniz
8.
Facturarea produselor livrate se va
face lunar în baza: proceselor verbale de
recepție și a comenzilor transmise de
achizitor.
9.
Tariful (prețul) unitar pentru
furnizarea de pachete alimentare rămâne ferm
pe toata perioada derulării contractului de
servicii.
10.
Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o
copie a certificatului de înregistrare eliberat
de Oficiul Registrului Comerțului din care să
rezulte numele complet, sediul, persoanele
autorizate/ administratorii și domeniul de
activitate ce trebuie să includă și prestarea
serviciilor care fac obiectul prezentei
proceduri de achiziție sau similar (statut si act
constitutiv pentru Organizatiile nonguvernamentale).
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de
către Beneficiar
Prestatatorul are obligatia de a lua toate
măsurile pentru evitarea oricărui fel de
accident, acesta fiind direct răspunzător
pentru asigurarea alimentelor în conditii de
siguranță cu privire la sănătatea elevilor
beneficiari.

Prestarea serviciilor se va realiza în perioada
cuprinsă între data semnării contractului și
data de 31.12.2017

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:

