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 Nr. ……….. din ………. 

 

                                                                            

 

                                                                                        Se aproba, 

                                                                                               DIRECTOR GENERAL, 

                                                                                             Dr.Ing. Pirna Ion 

 

 

 

 

 

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI 

PENTRU ACHIZITIA 

CONTRACT DE ACHIZITIE SERVICII DE CATERING PENTRU   PARTICIPANTII 

LA CURSUL: SPECIALIST IN DOMENIUL PROIECTARII ASISTATE PE 

CALCULATOR – COR 213907, IN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/81/3.2/S/58103 - 

„FORMARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL MATERIALELOR NOI CU 

APLICAŢII ÎN MECANICĂ ŞI MECATRONICĂ – PROFMEC” 

 

 

 

Achizitor: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE 

PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII 

SI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA Bucuresti 

Titlul proiectului POSDRU: Formare profesională în domeniul materialelor noi cu aplicaţii 

în mecanică şi mecatronică – PROFMEC 

Nr. contractului de finanţare: POSDRU/81/3.2/S/58103 

Calitatea achizitorului in 

cadrul proiectului: 

Partener 
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1. INFORMATII GENERALE 
 

1.1.Achizitor: 
 

Denumire: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE 

PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI 

INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA BUCURESTI 

Adresa: Bd. Ion Ionescu de la Brad, Nr. 6, sector 1, Bucuresti 

Persoana de contact: Cristea Oana 

Telefon/ Fax: 021/2693255, fax: 021/2693270 

E-mail: icsit@inma.ro; kroko_dias@yahoo.com  

Adresa de internet: www.inma-ita.ro  

 

1.2  a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 20.09.2011, ora 10:00. 

b) Clarificări: în cazul în care operatorul economic interesat solicită clarificări acestea 

pot fi solicitate până la data de 12.09.2011, ora 12:00, prin nr. fax: 021/2693270. Răspunsurile 

vor fi date în maxim 3 zile lucrătoare,  

c) Adresa unde se primesc ofertele: 

Adresa: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI 

INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA 

Bucuresti/ Secretariat 

Orice oferta primita după termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in 

documentaţia pentru ofertanţi sau la o alta adresa decât cea indicata mai sus nu va fi evaluata de 

achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise. 

d) Data şedinţei de deschidere a ofertelor: 21.09.2011, ora 12:00. 

 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 
 

2.1. Descriere 

 

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie: 
 

Titlul: CONTRACT DE ACHIZITIE SERVICII DE CATERING PENTRU PARTICIPANTII 

LA CURSUL: SPECIALIST IN DOMENIUL PROIECTARII ASISTATE PE CALCULATOR 

– COR 213907, IN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/81/3.2/S/58103. 

 

Serviciile de catering, Cod CPV 55520000-1, se achizitioneaza in scopul îndeplinirii activitatii 

referitoare la activitatea de formare profesionala din cadrul proiectului. (partea practica) 

 

2.1.2. Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor ce vor fi achiziţionate 

 

 1.Furnizarea de produse de patiserie, de cofetărie, cafea, ceai si băuturi nealcoolice (sucuri si 

apa minerala), astfel: 

   Pentru un număr de 14 persoane, timp de 6 zile, reprezentând participanţii la cursul: Specialist 

in domeniul proiectării asistate pe calculator organizat la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie 

a judeţului Dolj, Craiova, str. Brestei nr.21, etaj.III, în perioada 3.10.2011-07.10.2011; 

10.10.2011, astfel: 

                     -produse de cofetărie si patiserie 

mailto:icsit@inma.ro
mailto:kroko_dias@yahoo.com
http://www.inma-ita.ro/
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                     -cafea (cu zahar si lapte) si ceai 

                     -sucuri acidulate si neacidulate 

                     -apa minerala 

                     -apa plata 

2. Furnizarea de produse de bucătărie (bufet cald si bufet rece) astfel: 

Pentru un număr de 14 de persoane , timp de 6 zile, reprezentând participanţii la cursul: 

Specialist in domeniul proiectării asistate pe calculator organizat la sediul Camerei de Comerţ şi 

Industrie a judeţului Dolj, Craiova, str. Brestei nr.21, etaj.III, în perioada 3.10.2011-07.10.2011; 

10.10.2011. 

2.1.3. Denumire contract si locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 

Lucrări                                   □ Produse                                 □ Servicii                              □ X 

Execuţie                                 □ 

Proiectare si execuţie            □ 

Realizare prin orice mijloace a 

cerinţelor specificate de 

achizitor                                 □ 

Cumpărare                           □ 

Leasing                                  □ 

Închiriere                              □ 

Cumpărare in rate               □ 

Categoria serviciului: 

2A                                        □ 

2B                                      □ X 

Principala locaţie a lucrării: Cod CPV: 55520000-1 

“Servicii de catering” 

Principalul loc de 

prestare: sediul 

Camerei de Comerţ şi 

Industrie a judeţului Dolj, 

Craiova, str. Brestei nr.21, 

etaj.III. 

2.1.4. Durata contractului de achiziţie 

60 de zile de la data semnării contractului de ambele parţi. 

 

 

3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL 

APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE 
 

Preţul cel mai scăzut                                                                                                                   X 

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic                                                   □ 

 

Observaţie: În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, 

acelaşi preţ minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se va solicita 

respectivilor ofertanţi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care 

contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. 

În situaţia în care egalitatea persistă, preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre 

participanţii care au formulat ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a înscris primul la 

procedură, desemnându-l câştigătorul procedurii, cu condiţia încadrării preţului solicitat în 

valoarea fondurilor alocate pentru această achiziţie. 

 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziţie publica: procedura 

competitiva (cu respectarea art. 2 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006, desfasurata conform Anexei 1 

a Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din data de 31.08.2010 „ Procedura pentru atribuirea 

contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE prin POSDRU 2007 – 

2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in 
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conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau nu 

îndeplinesc cumulative condiţiile prevăzute la art. 9 , lit c1 din aceeaşi ordonanţa. 

 

 4. PREZENTAREA OFERTEI 

 

4.1. Limba de redactare a ofertei Limba romana 

4.2. Moneda in care este 

exprimat preţul contractului 

Lei 

4.3. Perioada minima de 

valabilitate a ofertei 

60 de zile 

4.4. Modul de prezentare a 

ofertei (tehnic si financiar) 
Adresa la care se depun ofertele: 

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - 

DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII 

DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI 

ALIMENTARE – INMA BUCURESTI, Adresa Bd Ion 

Ionescu de Brad, Nr. 6, Sector 1 Bucuresti, Tara: România 

Data limită pentru depunerea ofertelor: 

Oferta trebuie depusă într-un singur exemplar, original, până 

la 

data de 20.09.2011, ora 10:00. 

Orice ofertă depusă după data şi ora limită pentru depunerea 

ofertelor nu va fi evaluată de achizitor, fiind păstrată la sediul 

acestuia nedeschisă. 

Modul de prezentare a ofertei: 

Un plic exterior care va conţine în interior câte un plic sigilat 

şi ştampilat după cum urmează : 

 

-Plicul 1 : documentele de calificare obligatorii 

Documentele de calificare obligatorii pe care trebuie să le 

prezinte operatorul economic sunt : 

   a) Certificat de înregistrare al firmei – copie simplă 

   b) Certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al 

Registrului 

Comerţului original sau copie legalizată, emis cu cel mult 30 

de zile înainte de data deschiderii ofertelor din care să rezulte 

că: 

   -Ofertantul are certificatul de înregistrare preschimbat 

   -Ofertantul nu are sediul expirat 

   -Ofertantul nu are deschisă procedura de insolvenţă 

   -Ofertantul are obiectul de activitate corespunzător 

contractului 

de achiziţie 

  c)Certificat fiscal eliberat de Administraţia financiară 

teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice sau 

juridice –Original sau copie legalizată 

  d) Formular nr. 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în 

situaţiile prevăzute la art. 180 si 181 din Ordonanţa de urgenta 
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a Guvernului nr. 34/2006 

  e) Formular nr. 3 - Declaraţie privind conflictul de interese 

 

- Plicul 2 : propunere tehnică- Formular nr.4 

 

 - Plicul 3 : propunere financiară- Formular nr. 5 

 

În cazul în care documentele obligatorii lipsesc sau sunt 

neconforme ofertantul va fi descalificat fără a se mai 

deschide celelalte plicuri. 

 

Plicul exterior va fi însoţit de o scrisoare de înaintare- 

Formular nr.1 

Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi 

adresa ofertantului. 

 

Prezentarea propunerii tehnice 

- Propunerea tehnică va respecta în totalitate specificaţiile 

tehnice din „Descrierea obiectului contractului (specificaţii 

tehnice”) din documentaţia de atribuire. 

-Propunerea tehnica va conţine lista detaliata pentru produse 

de patiserie, de cofetărie, cafea, ceai si băuturi nealcoolice 

(sucuri si apa minerala), bufet cald si bufet rece, unitatea de 

măsura (buc/gramaj/litru). 

- Propunerea tehnică va fi semnată de persoane împuternicite 

ale operatorului economic – va avea un caracter ferm şi 

obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată 

perioada de valabilitate a ofertei; 

-Recomandări din partea altor beneficiari. 

 

Prezentarea propunerii financiare: 

Preţul ofertat va fi exprimat în lei fără TVA. 

Oferta financiara va trebuie sa includă oferta de preţ detaliata. 

Preţul include toate cheltuielile care vor fi angajate de către 

prestator în vederea asigurării prestării serviciilor solicitate 

prin prezenta documentaţie 

Preţul ofertat va fi preţul total pentru SERVICII DE 

CATERING PENTRU PARTICIPANTII LA CURSUL: 

SPECIALIST IN DOMENIUL PROIECTARII 

ASISTATE PE CALCULATOR – COR 213907, IN 

CADRUL PROIECTULUI POSDRU/81/3.2/S/58103 

Se va depune ofertă pentru întreaga gamă de produse 

solicitate 

Nu sunt acceptate oferte alternative. 

Nu se acceptă oferte parţiale. 

Operatorul economic va emite factura după semnarea 

procesului verbal de recepţie a produselor/serviciilor. 
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Factura va fi plătita in termen de maxim 60 zile lucrătoare de 

la data când a fost emisa. 

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al 

beneficiarului in contul indicat de prestator. 

Oferta se va depune la sediul INSTITUTULUI NATIONAL 

DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI 

INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI 

INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA BUCURESTI, Bd. 

Ion Ionescu de la Brad, Nr. 6, Sector 1 Bucuresti, Tara: 

România , in plic sigilat şi stampilat, pe care se va menţiona 

cu majuscule: 

a) OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE 

CATERING PARTICIPANTII LA CURSUL: 

SPECIALIST IN DOMENIUL PROIECTARII 

ASISTATE PE CALCULATOR – COR 213907, IN 

CADRUL PROIECTULUI POSDRU/81/3.2/S/58103 

„Formare profesională în domeniul materialelor noi cu 

aplicaţii în mecanică şi mecatronică – PROFMEC”. 

b) A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 

21.09.2011, ora 12:00. 

c) La depunerea plicului ofertanţii vor solicita înregistrarea 

datei si orei pe plicul mare exterior. 

Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, 

achizitorul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru 

pierderea ofertei. 
4.5. Posibilitatea retragerii 

sau modificării ofertei 

1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare 

scrisă adresată autorităţii contractante până la data şi ora 

deschiderii ofertelor. 
 

2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi 

ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru 

aceasta achizitorului o cerere de retragere a ofertei în vederea 

modificării. Achizitorul nu este răspunzător în legătură cu 

posibilitatea ofertantului de a depune noua oferta, modificată, 

până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de 

atribuire. 
 

3.Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în 

sarcina operatorului economic (ofertantului). 
 

4.Oferta depusă la o altă adresă a achizitorului decât cea 

stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere este 

considerată întârziată şi se returnează nedeschisă. 
 

4.6.Informatii referitoare 

la termenele pentru livrarea 

bunurilor/prestarea 

serviciilor/execuţia lucrărilor 

Termenul de livrare este stabilit prin contract. Perioada de 

derulare a contractului este de maxim 60 de zile de la data 

semnării de către ambele parţi. 

4.7. Modalitati de contestare a Ofertanţii care consideră că au fost vătămaţi datorită unei 
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deciziei achizitorului de 

atribuire a contractului de 

achiziţie si de soluţionare a 

contestaţiei 

greşeli sau neregularităţi, apărute în cadrul procesului de 

atribuire a contractului pot depune contestaţie în termen de 2 

zile lucratoare de la primirea înstiintarilor privind oferta 

castigatoare, la sediul INSTITUTULUI NATIONAL DE 

CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI 

INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI 

INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA BUCURESTI, Bd. 

Ion Ionescu de la Brad. Nr.6, sector 1, Bucuresti, sau la fax : 

021/2693270. Contestatiile vor fi solutionate  e comisia de 

evaluare a ofertelor numita prin decizie.Contestatiile se vor 

soluţiona în termen de 2 zile lucratoare de la primirea 

contestatiei. 

4.8. Clauzele contractuale 

obligatorii, inclusive condiţiile 

de actualizare/modificare a 

preţului contractului de achiziţie 

Bugetul maxim alocat acestui contract este de  maxim 30 

lei/persoana/zi, fara TVA, adica 2.520 lei (fara TVA) 

Preţul contractului: stabilit conform criteriului „preţul cel mai 

scăzut”. 

Preţul nu poate fi modificat pe toată durata de valabilitate a 

contractului 

 

5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI 

Contractul de achizitie are ca scop contractarea serviciilor mentionate in Caietul de sarcini 

(servicii de catering pentru participantii la programele de formare profesionala organizate de 

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI 

INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA 

BUCURESTI, in cadrul Proiectului POSDRU 81/3.2/S/58103 „Formare profesională în 

domeniul materialelor noi cu aplicaţii în mecanică şi mecatronică – PROFMEC”. 
 

  

1.Furnizarea de produse de patiserie, de cofetărie, cafea, ceai si băuturi 

nealcoolice (sucuri si apa minerala), astfel: 

Pentru un număr de 14 de persoane, timp de 6 zile, reprezentând participanţii la cursul: 
Specialist in domeniul proiectării asistate pe calculator organizat la sediul Camerei de 
Comerţ 
şi Industrie a judeţului Dolj, Craiova, str. Brestei nr.21, etaj.III, în perioada 3.10.2011-

07.10.2011; 10.10.2011, astfel: 
             - produse de cofetărie si patiserie 
             -cafea (cu zahar si lapte) si ceai 
             -sucuri acidulate si neacidulate 
             -apa minerala 
             -apa mineral plata 

2. Furnizarea de produse de bucătărie (bufet cald si bufet rece) astfel: 

Pentru un număr de 14 de persoane, timp de 6 zile reprezentând participanţii la cursul: 
Specialist in domeniul proiectării asistate pe calculator organizat la sediul Camerei de 
Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, Craiova, str. Brestei nr.21, etaj.III, în perioada 
3.10.2011-07.10.2011; 10.10.2011, 
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Numărul total de persoane care beneficiază de serviciile de catering este: 6 zile x 14 persoane = 

84 persoane. Acestea se pot modifica de catre achizitor in functie de necesitatile decurgand din 

implementarea proiectului mentionat, sub conditia notificarii prestatorului in legatura cu 

modificarile intervenite cu cel putin 5 zile inainte de data producerii lor. Plata se va face in 

functie de serviciile efectiv prestate. Perioada de prestare a serviciilor: 3.10.2011-07.10.2011; 

10.10.2011, programul zilnic urmând fi înscris în contract. 

 

Conditii specifice: 

a) Serviciile de catering care urmeaza a fi prestate constau in pregatirea mancarii la sediul 

prestatorului, transportul, manipularea si servirea produselor alimentare si de alimentatie 

publicaintr-un mod igienic, cu respectarea tuturor normelor sanitare si sanitar veterinare in 

vigoare si asigurarea curateniei la locul servirii meselor. 

 

b) Furnizorul va organiza activitatea de catering, care urmeaza a fi desfasurata, cu 

personal calificat şi cu experienta in organizarea de evenimente. 

 

c)Furnizorul se obliga sa asigure transportul gratuit pana la destinaţia finala menţionata 

de achizitor. 

d) Furnizorul se obliga sa asigure livrarea/realizarea serviciile de catering, la locaţia 

specificata,in urmatoarele conditii: 

 

3. Ofertantul va prezenta mai multe variante de meniuri cu precizarea preţului 

meniului/persoană/zi. Tarif maxim 30 lei/persoană/zi. 

4. Produsele vor fi livrate şi puse la dispoziţia participanţilor la cursuri in recipiente igienice, cu 

respectarea tuturor normelor sanitare si sanitar veterinare in vigoare; 

5. Prestatorul va asigura tacamurile şi farfuriile (de unica folosinta) corespunzatoare felului de 

mancare, servetele, pahare de unica folosinta pentru fiecare persoana; 

6. Bauturile calde vor fi transportate in termosuri sau vor fi utilizate aparate speciale; 

7. Personalul utilizat pentru realizarea prestaţiei cu produse din sectorul alimentar şi din 

alimentaţia publică va fi calificat conform legislaţiei în vigoare şi să respecte regulile igienico– 

sanitare: 

8. Prestatorul va asigura curăţenia în sala alocată de achizitor în acest scop , după masa servită 

(curatarea meselor, podelelor de hartii, resturi alimentare, etc); 

9. Prestatorul va permite exercitarea controlului efectuat de către persoanele desemnate şi 

comunicate de achizitor cu privire la respectarea tuturor condiţiilor impuse şi a normelor sanitare 

şi sanitar veterinare de functionare; 

10. Prestatorul va păstra întotdeauna probe pentru analiza alimentelor, conform legislaţiei 

actuale; 

11. Prestatorul va prepara hrana din produse agroalimentare de calitate insoţite, obligatoriu de 

certificate de calitate si sanitar – veterinare, conform listei cu standardele de calitate pentru 

produsele agroalimentare. 

12. Prestatorul va asigura meniul comandat de prestator pe durata contractului. 

13. Mijloacele de transport şi/ sau recipientele folosite la transportul alimentelor, menţinute 

curate şi în bune condiţii pentru a proteja alimentele de contaminare; 

14. Prestatorul, prin persoană abilitată, va asigura servirea mesei participanţiilor, inclusive 

operaţiuni adiacente de aşezare a mesei ( feţe de masă, recipiente cu mâncare şi băuturi, farfurii, 

tacâmuri, şerveţele, etc.) 
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15. După servirea mesei, prestatorul, prin persoana desemnată va asigura strângerea mesei şi 

curăţenia. 

17. Perioada precizata in contract va putea suferi modificari, ce vor fi aduse la cunostinta 

prestatorului; 

18. In mod excepţional, beneficiarul poate modifica numărul de porţii transmise, dacă va 

constata în cadrul unui curs că au apărut situaţii urgente care au împiedicat participanţii să se 

prezinte; 

19. Prestatorul trebuie sa asigure respectarea de catre personalul propriu a normelor legale 

privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi Situaţii de Urgenţă. 

 

 

 

 

AVIZAT 
DIRECTOR ECONOMIC 

 
AVIZAT 

COORDONATOR 
ACTIVITATI PARTENER 

 

 

INTOCMIT 

CONSILIER JURIDIC 

RUSU MIRCEA CRISTEA OANA CARCEL CRISTINA 

 


