Anexa 6.2.2 – Invitație de participare (CO-S)
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul tehnologic de transporturi Auto
Titlul subproiectului: Învățând ne dezvoltăm
Acord de grant nr. 385/SGL/RII/01.10.2018
Craiova, 09.11.2018

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

Beneficiarul Liceul tehnologic de transporturi Auto Craiova a primit un grant de la Ministerul
Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul
Schemei de Granturi 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
catering-Masa participanților

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: Nicolae Romanescu, nr. 99, Craiova
Telefon/Fax: 0251427636/0251428643
E-mail: gstanculescu@yahoo.com; larisa.manta@yahoo.com
Persoană de contact: Stănculescu George Leonard, Manta Larisa (0773730460)

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: 16.11.2018, ora 14.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi
respinsă.

6.

Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate serviciile prevăzute şi orice alte costuri
necesare realizării serviciilor, conform cerințelor și specificațiilor Beneficiarului. Oferta va
fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

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 sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din
care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

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, pe fiecare lot în parte.

10.

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

Manta Laura Larisa Maria

Anexa
Termeni şi Condiţii de Prestare*1
Achiziția de Servicii catering-Masa participanților

Sub-Proiect: Învățând ne dezvoltăm
Beneficiar: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto
Ofertant: ____________________
Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

1.
Nr.
crt.
(1)

Denumirea serviciilor

Cant.

(2)

(3)

Pret
unitar
(4)

Valoare
totala
fără
TVA
(5=3*4)

TVA
(6=5* %TVA)

Valoare
totala cu
TVA
(7=5+6)

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 _______
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.
Plata facturii 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]

Masă participanți: Masa caldă va fi compusă
dintr-un fel de mâncare: – fripturi, şniţele,
chiftele etc. + garnituri şi/sau salate, mâncăruri
etc.

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

Lotul I: noiembrie 2018-decembrie 2018 (4
săptămâni) – în medie 540 porții
Lotul II ianuarie 2019 – iunie 2019 (18 săptămâni)
– în medie 2430 porții
Mesele se vor servi la orele fixate de beneficiar, după
următorul grafic:
S1- săptămâna I: Nr. mediu de porții: Luni 10 porții;
Marți: 30 porții; Miercuri: 40 porții; Joi: 30 porții;
Vineri: 30 porții
S2 – săptămâna a II-a: Nr. mediu de porții: Luni 10
porții; Marți: 30 porții: Miercuri: 30 porții, Joi: 30
porții; Vineri: 30 porții
S3 identică cu S1, S4 identic cu S2, după care se
repetă
Livrarea se face în fiecare zi între ore 1300… 1315
Numărul de porții poate fi modificat de către
beneficiar prin notificare telefonică a prestatorului
cu cca. 2 ore înainte de livrare
Produsele aprovizionate vor fi însoţite de
documentele legale prevăzute de legislaţia în
vigoare (facturi fiscale, avize de însoţire a mărfii,
avize, certificate sanitar-veterinare, declaraţii de
conformitate, certificate de calitate, etc.) care vor
fi prezentate autorităţii contractante, ori de câte
ori aceasta le solicită, în copie xerox şi original.
Recepţia hranei se va realiza zilnic de către
autoritatea contractantă prin persoanele
desemnate. În cazul constatării unor deficienţe în
prestarea serviciilor de catering, acestea se
comunică imediat, în scris, prestatorului.
Zilnic, ofertantul va pune gratuit la dispoziţia
autorităţii contractante 1 (una) probă alimentară
recoltată din fiecare fel de mâncare ce se va servi
beneficiarilor autorităţii contractante (mâncare
gătită sau hrană rece). Proba alimentară va fi
păstrată de către autoritatea contractantă în
frigider timp de 48 de ore, conform normelor
sanitare impuse de legislaţia sanitară în vigoare.
De asemenea, hrana va fi verificată obligatoriu de
către personalul responsabil cu servirea hranei
beneficiarilor.
Transportul şi distribuirea hranei preparate se va face
în recipiente de unica folosință, închise ermetic, care
să păstreze temperatura alimentelor, separat pentru
fiecare fel de mâncare.
Porțiile de mâncare vor fi transportate în termoboxuri
profesionale, cu închidere ermetica, pentru un
transport al alimentelor în condiții de siguranțî, care
sa mențină calitățile nutritive ale fiecărui produs.
Alimentele din mijloacele de transport şi/sau
recipiente/termoboxurile trebuie amplasate astfel
încât să fie protejate împotriva contaminării.

Mijloacele de transport şi/sau
recipientele/termoboxurile folosite la transportul
alimentelor trebuie să fie capabile să mențină
alimentele la o temperatură adecvată și, unde este
cazul să poată permite ca aceste temperaturi să
fie monitorizate.

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:

