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Nr. 86/21.09.2021 

              Aprobat, 

              Viorica Valcea 

 

 

               

 

CAIET DE SARCINI  

pentru achiziţia de “ Servicii de coffee-break” în cadrul  proiectului ,, C.E.V.A -Comunitate- 

Educatie-Vocatie-Antreprenoriat– Cod SMIS 139992’’, proiect cofinanțat din Programul 

Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

 

Prezentul Caiet de Sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie 

ansamblul cerințelor pe baza cărora ofertantul participant la procedură își va elabora propunerea sa 

in vederea atribuirii contractului de achiziții publice având ca obiect prestarea serviciilor de 

catering. 

 

1. CONSIDERATII GENERALE: 

Proiectul C.E.V.A -Comunitate- Educatie-Vocatie-Antreprenoriat– Cod SMIS 139992, este 

implementat de COMUNA JIDVEI în parteneriat cu ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA (P1), GAL 

PE MURES SI PE TIRNAVE (P2) și LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI. Proiectul este finanțat din 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară : Dezvoltare locala plasata sub 

responsabilitatea comunitatii 9.ii: Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de 

saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase n cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori 

prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC 

Obiectivul general al proiectului îl constituie Cresterea calitatii resurselor umane in zonele rurale 

din arealul zonelor foste industrializate din regiunea Centru si Vest prin furnizarea de 

servicii integrate reprezentand consiliere profesionala, consiliere antreprenoriala si formare 

profesionala in meserii non agricole pentru 180 de persone cu accent pe persoane ocupate in 

agricultura de subzitenta in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati nonagricole 

in urmatoarele 10 luni. 

“ Servicii de coffee-break”, conform bugetului proiectului, sunt estimate a se derula pe o perioada 

de 18 luni calendaristice, in cadrul celor 2 ani de derulare a proiectului. 

Organizarea si desfășurarea procedurii de achiziţie se efectuează conform prevederilor cuprinse in:  

 -  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

 - HG nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016  

 - Procedura simplificată proprie elaborata pentru achiziții publice ce au ca obiect servicii 

sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016.  
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2. OBIECTUL CONTRACTULUI: 

Obiectul contractului de achiziţie publica îl constituie : 

1. 2.1. Prestarea Serviciilor de coffee-break respectiv pentru  Organizarea anuala a 

Festivalului diversitaþii si promovarii 1/an x 100 persoane/ eveniment și reprezintă achiziția  

servicii Coffee-break – avem 270 de porti x 15 lei ( valoare fara tva) impartite astfel: 2 

evenimente anuale de promovare a incluziunii sociale 100 /eveniment adica 200 porti; 70 

porti sunt alocate pe intreaga perioada mestesugarilor, interpretilor, moderatori care participa 

le evenimentele organizate. Precum si Cheltuiala cu coffee-break  participare la activitatea 

6.1. - avem 480 de porti x 15 lei ( valoare fara tva) impartite astfel: 12 ateliere x 20 = 240 

porti; 12 campanii de informare x 20 = 240 porti. 

 

  

 

Serviciile menționate mai sus vor fi prestate in baza contractului de achiziţie publica ce se va 

încheia în urma procedurii de achiziţie publica, cu începere de la data semnării sale de către părți 

până la finalizarea proiectului, cu posibilitatea prelungirii duratei acestuia, în cazul în care se va 

prelungi perioada de implementare a proiectului. 

Serviciile de coffee-break vor fi prestate în baza graficului de prestare stabilit de către Asociația 

GAL PE MURES SI PE TIRNAVE și care va fi pus la dispoziția prestatorului după semnarea 

contractului de servicii. 

Locul unde se va asigura prestarea serviciilor de catering va fi localitatea JIDVEI, in locații 

comunicate de către achizitor prestatorului de serviciu. 

 

3. VALOAREA ESTIMATA:  

Valoarea estimată a contractului de „Servicii de catering” conform bugetului aprobat al proiectului 

este de: 11250,09 lei, fără TVA, după cum urmează: 

1. Cheltuiala cu coffee-break pentru  Organizarea anuala a Festivalului diversitaþii si 

promovarii 1/an x 100 persoane/ eveniment și reprezintă achiziția  servicii Coffee-break – 

avem 270 de porti x 15 lei ( valoare fara tva) impartite astfel: 2 evenimente anuale de 

promovare a incluziunii sociale 100 /eveniment adica 200 porti; 70 porti sunt alocate pe 

intreaga perioada mestesugarilor, interpretilor, moderatori care participa le evenimentele 

organizate.  
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2. Cheltuiala cu coffee-break  participare la activitatea 6.1. - avem 480 de porti x 15 lei ( 

valoare fara tva) impartite astfel: 12 ateliere x 20 = 240 porti; 12 campanii de informare x 20 

= 240 porti. 

 

4. DESCRIEREA  SERVICIILOR 

Ofertantul se obligă la prestarea următoarelor servicii: 

 

Serviciul de coffee break : Se va realiza pentru  Organizarea anuala a Festivalului diversitaþii si 

promovarii 1/an x 100 persoane/ eveniment și reprezintă achiziția  servicii Coffee-break – avem 270 

de porti x 15 lei ( valoare fara tva) impartite astfel: 2 evenimente anuale de promovare a incluziunii 

sociale 100 /eveniment adica 200 porti; 70 porti sunt alocate pe intreaga perioada mestesugarilor, 

interpretilor, moderatori care participa le evenimentele organizate, respectiv pentru participare la 

activitatea 6.1. - avem 480 de porti x 15 lei ( valoare fara tva) impartite astfel: 12 ateliere x 20 = 240 

porti; 12 campanii de informare x 20 = 240 porti. 

Serviciul de coffe breack va consta in livrarea  de cafea, ceai(zahar,lapte condensate, miere, apa 

plata/mineral 500 ml, fursecuri/foietaje dulci si sarate 100g, sucuri neacidulate, mixaj fructe. 

 

 

Serviciile Coffe break care va fi pus la dispoziția achizitorului, pentru numarul de persoane 

confirmat va consta în: de cafea, ceai(zahar,lapte condensate, miere, apa plata/mineral 500 ml, 

fursecuri/foietaje dulci si sarate 100g, sucuri neacidulate, mixaj fructe.  

Nota: Oferta va include cel putin 2 tipuri de meniuri, din care achizitorul va alege pentru fiecare 

activitate, astfel incat sa nu se repete acelasi tip de meniu la doua sesiuni consecutive. De asemenea, 

vor fi menționate în ofertă ingredientele și gramajul. Se vor pune la dispozitia participantilor 

urmatoarele: zahar - 2 plicuri/pers, servetele minim 2 buc/pers, pahare de unica folosinta. 

Neîndeplinirea condițiilor solicitate în prezentul caiet de sarcini atrage declararea ofertei depuse ca 

neconforma. 

Recepţia se va face în prezenţa ambelor părţi şi va fi consemată într-un proces verbal de recepţie 

cantitativă/calitativă (produsele vor fi insotite de certificat de calitate) semnat de ambele părţi şi va 

însoţi documentele de plată. 

 

5. CERINȚE SPECIFICE PRIVIND TRANSPORTUL HRANEI LA LOCUL MINDICAT 

DE AUTORITĂTEA  CONTRACTANTĂ:  

Transportul hranei va fi asigurat de către prestator cu mijloacele sale de transport fără modificarea 

prețului din propunerea financiară, până la sediul autorității contractante. Transportul hranei se va 

face numai cu mijloace de transport autorizate sanitar-veterinar, autorizația însoțind în permanență 

mijloacele de transport dotate corespunzător, folosite în scopul pentru care au fost autorizate, 

însoțite de personal calificat, echipat corespunzător și avizat medical. Hrana caldă trebuie ambalată 

etanș - vase de inox, caserole etc.-care au capacitatea de a menține mâncarea caldă. Prestatorul va 
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asigura inclusiv veselă de unică folosință (tacamuri, șervetel) sau din inox sterilizate, astfel încat să 

fie asigurată respectarea normelor de igiena și sanitar-veterinare.  

Ofertantul castigator, devenit prestator va asigura: - vesela de unica folosinta (cesti, tacamuri, 

farfurii, pahare, farfurii) pentru toti participantii - un reprezentant al ofertantului cel putin care va 

asista participantii pe durata servirii mesei  - debarasarea si strangerea deseurilor rezultate in urma 

serviciilor asigurate 

 

6. CERINȚE SPECIFICE PRIVIND IGIENA PERSONALĂ:  

Fiecare persoană/salariat care lucrează în zona de manipulare a alimentelor/hranei va menţine igiena 

personală şi va purta echipament de protecţie şi de lucru adecvat şi curat. Personalul prestatorului 

care manipuleaza hrana la sediul autorității contractante, va avea controlul medical periodic efectuat 

la zi și va fi dotat cu echipament de protecție adecvat. Numai acest personal, avizat medical va 

putea distribui felurile de mâncare, iar pachetele cu hrană vor fi predate persoanei împuternicite din 

școală, pachte însoțite de avizul de expediție. Controlul medical periodic al personalului care 

participa în mod direct la primirea, manipularea, prelucrarea alimentelor precum și cel al 

personalului care participă la distribuirea hranei preparate se va efectua de către ofertant în 

conformitate cu Normele de Protecție a Muncii pentru Unitățile de Alimentație Publică și conform 

indicațiilor medicului de medicina muncii, putând fi verificat de către autoritate contractantă ori de 

cate ori aceasta consideră ca este necesar.  

 

7. CERINȚE SPECIFICE PRIVIND ALIMENTELE:  

Toate alimentele care sunt depozitate, împachetate, manipulate, afişate şi transportate, vor fi 

protejate împotriva oricăror contaminări probabile ce va face alimentele improprii consumului 

uman, periclitării sănătăţii sau contaminării în aşa mod încât nu se vor putea consuma în acea stare. 

În particular, alimentele trebuie amplasate şi/sau protejate astfel încât să se minimalizeze riscul 

contaminării. Produsele intermediare şi produsele finite, posibile de a fi mediu de dezvoltare a 

microorganismelor patogene sau de a forma toxine, trebuie menţinute la temperaturi care să nu 

prezinte risc pentru sănătate. Potrivit cu siguranţa alimentelor, se vor permite perioade limitate, în 

afara temperaturii potrivite, atunci când este necesar ca alimentele să se adapteze modalităţilor de 

preparare, transport, depozitare, prezentare şi servire. Se recomandă ca hrana să fie servita la 

aproximativ 30 min. de la preparare. În caz contrar, ea trebuie menţinută la o temperatură mai mare 

de 60 grade Celsius pentru hrana caldă şi la max. 4 grade Celsius pentru hrana rece. Este interzisă 

păstrarea alimentelor de la o zi la alta.     

 

8.DURATA CONTRACTULUI 

Durata contractului: cu începere de la data semnării contractului de servicii de către părți,  pana la 

finalizarea proiectului. 

 

9.PRECIZĂRI FINALE 
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Prețul contractului de servicii rămâne ferm pe toata perioada derulării acestuia. Tariful (prețul) 

unitar pentru prestarea de servicii la destinația finala rămâne ferm pe toata perioada derulării 

contractului de servicii. Autoritatea contractanta are dreptul de a suplimenta sau diminua 

cantitățile de servicii, in raport de numărul beneficiarilor prezentați autorității contractante, pe 

durata derulării contractului, fără modificarea tarifului (prețului) unitar pentru prestarea de servicii 

la destinația finala, in limita fondurilor bugetare alocate. Autoritatea contractanta își rezervă 

dreptul de a nu achiziționa întreaga cantitate de servicii (prestații) contractată în următoarele 

situații: 

- Reducerea numărului de beneficiari din cadrul autorității contractante, 

- Alocarea insuficientă a fondurilor bugetare cu aceasta destinație. 

- Încetarea activității autorității contractante. 

 

Intocmit, 

TRIF IULIAN 

Data: 21.09.2021 

 
 


