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DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI IN VEDEREA ACHIZIȚIA SERVICII DE CATERING: COD
CPV 55520000-1
Secțiunea I: Fișa de date a achiziției
Achizitor
Organizaţia Salvaţi Copiii
Titlul proiectului :
Participare şi transparenţă pentru o mai bună asigurare a
drepturilor copilului
Numar contract:
RO2013_C1.3_65
Calitatea achizitorului în cadrul proiectului
Beneficiar
1. INFORMAŢII GENERALE
1.1 Achizitor:
Denumire: Organizaţia Salvaţi Copiii
Adresă sediu: str. Abrud nr. 126, sector 1, Bucureşti, România
Persoane de contact:
Telefon:
Laura Constantin si Stefania Mircea
021-224.24.52
E-mail: lauraconstantin1983@yahoo.com;
Fax: 021-224.24.54
stefania.mircea@salvaticopiii.ro
Adresă de internet: www.salvaticopiii.ro

1.2. Depunerea ofertelor si comunicarea ofertei castigatoare:
a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 27.10.2014, ora 12.00
b) Adresa unde se primesc ofertele:
Ofertele se depun în plicuri sigilate, la adresa Organizaţiei Salvaţi Copiii din Str. Intrarea Stefan Furtuna nr. 3,
Sector 1, Bucureşti, România, prin următoarele metode: personal, prin produse de curierat sau prin poştă.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia pentru ofertanţi sau
la o Alta adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, aceasta fiind returnată ofertantului
nedeschisă.
c) Adresa de unde se poate descărca documentaţia pentru ofertanţi: www.salvaticopiii.ro, sectiunea Anunțuri
achiziții
d) Deschiderea ofertelor:
Ofertele se vor deschide la data de 27.10.2014, la adresa achizitorului din Str. Intrarea Stefan Furtuna nr. 3,
Sector 1, Bucuresti.
e) Comunicarea ofertei castigatoare:
In data de 27.10.2014 va fi transmis raportul de evaluare a ofertelor castigatoare catre toti participantii care au
depus oferte in cadrul achizitiei.
1.3. Căi de atac
EVENTUALELE CONTESTAŢII SE POT DEPUNE LA ADRESA ORGANIZAŢIEI SALVAŢI COPIII, DIN STR. INTRAREA STEFAN
FURTUNA NR. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMÂNIA, IN TERMEN DE 24 ORE DE LA COMUNICAREA REZULTATELOR.
RASPUNSUL LA CONTESTATIILE DEPUSE VA FI COMUNICAT CONTESTATARILOR IN MAXIM 24 ORE DE LA DEPUNERE.

1.4. Sursa de finanţare:
Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce
urmează a fi atribuit:

Proiect cofinanţat din fonduri comunitare
DA ■
NU □

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în
cadrul Fondului ONG în România;

2. OBIECTUL ACHIZIŢIEI
2.1 Descriere
2.1.1 Denumirea contractului de achiziţie:
Titlul: Servicii de catering CPV:55520000-1
Descriere produselor ce vor fi achiziţionate:
Serviciile de catering ce vor fi achiziţionate pentru proiectul Participare şi transparenţă pentru o mai bună
asigurare a drepturilor copilului, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în
România si constau în: Serivicii de catering pentru 5 sesiuni traning cu cate 20 voluntari pe o durata de 2 zile,
in judetele Bucureşti, Timiş, Mureş, Iaşi şi Suceava.

2.1.2. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări
(b) Produse
(c) Servicii
Execuţie
Cumpărare
Proiectare şi execuţie
Leasing
Categoria serviciilor:
Realizare prin orice mijloace Închiriere
COD CPV 55520000-1 Servicii de catering
corespunzătoare cerinţelor
Cumpărare în rate
specificate de achizitor
Principala locaţie a lucrării

Principalul loc de livrare

Principalul loc de prestare

Nu e cazul

Nu este cazul

Serviciile de catering vor fi prestate in 5
locatii din judetele Bucureşti, Timiş, Mureş,
Iaşi şi Suceava.

2.1.3. Durata contractului de achiziţie
Incepând cu data semnãrii contractului de achiziţie de ambele părţi până la 31 decembrie 2014.
2.1.4
Ofertele alternative sunt acceptate
DA □
NU X
3. PROCEDURA
3.1. Procedura selectată
Licitaţie deschisă
Licitaţie restrânsă
Licitaţie restrânsă accelerată
Dialog competitiv

□
□
□
□

Negociere cu anunţ de participare
□
Negociere fără anunţ de participare
□
Procedura Ordinul MFE nr.1120/2013 si prevederile
cuprinse la punctul III) din Anexa IV la contractul de
finantare X
Procedura de cercetare a pieței
□

Divizare pe loturi
DA
NU X
Ofertele se depun:
Pentru un singur lot

Unul sau mai mult

Toate loturile

3.2. Legislaţia aplicată
Ordinul MFE nr.1120/2013 si prevederile cuprinse la punctul III) din Anexa IV la contractul de finantare

4. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
4.1. Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţie privind eligibilitatea
Prezentarea Formularului 1 – declarație că nu se află în
Solicitat ■
Nesolicitat □
conflict de interese - în original

Plata taxelor şi impozitelor către bugetul de
stat/local
Solicitat □
Nesolicitat ■

Cerinţă obligatorie: prezentarea certificatelor fiscale care
atestă îndeplinirea obligațiilor de plată a taxelor,
impozitelor și contribuțiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat,
precum și către bugetele locale, în original sau copie
conform cu originalul, documente care trebuie să fie
valabile la data depunerii ofertelor sau declaratie
notarială pe
propria raspundere
din partea
reprezentantului legal al ofertantului in care sa se
mentioneze îndeplinirea obligațiilor de plată a taxelor,
impozitelor și contribuțiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat,
precum și către bugetele locale.

4.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Solicitat □
Nesolicitat ■
Certificat constatator emis de Oficiul Național al
Registrului Comerţului în original sau copie legalizată,
valabil la data depunerii ofertelor. Obiectul contractului
trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din
certificatul constatator.
4. 3. Situaţia economico-financiară
Informaţii privind situaţia economicoPrezentarea Formular 2 - Fișa de informații generale, în
financiară
original
Solicitat ■
Nesolicitat □
Toate documentele solicitate mai sus vor fi introduse într-un un plic sigilat, având menţiunea
„Documente de calificare”. Documentele de calificare se vor prezenta intr-un singur exemplar pentru
fiecare ofertant .
5. PREZENTAREA OFERTEI
5.1. Limba de redactare a
ofertei
5.2. Moneda în care este
exprimat preţul
contractului

Limba română
Lei

5.3. Perioada minimă de
valabilitate a ofertei

65 zile

5.4 Modul de prezentare a
ofertei tehnice

Ofertantul va prezenta propunerea tehnică în funcție de solicitările
cuprinse în specificațiile tehnice.
Ofertantul va prezenta oferta tehnică astfel încât să se asigure posibilitatea
verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice
ţinând cont de faptul că aceste specificaţii sunt minimale. Propunerea
tehnică reprezintă document obligatoriu al ofertei. Propunerea tehnică
trebuie să conţină, în mod obligatoriu descrierea serviciilor de catering si a
cantitatilor conform specificatiilor. Propunerea tehnică va fi semnată de

reprezentantul legal sau persoanele împuternicite ale ofertantului, va avea
un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată
perioada de valabilitate stabilită de achizitor.
Pentru catering este stabilită o cantitate minima per participant care va
trebui respectata. În cazul în care numărul de participanți este mai mic
decat cel pentru care se face achizitie si anume 21 de participanti (1
formator si 20 de voluntari)/locatie, cantitățile se reduc direct proportional
cu numarul de participanti, valoarea facturată fiind diminuată
corespunzător. Toate încălcările și/sau nerespectările prevederilor de mai
sus de către Prestator, care direct sau indirect provoacă prejudicii de orice
natură Beneficiarului, vor fi suportate în exclusivitate de Prestator.
Astfel ofertantul va depune Propunerea tehnica, în original, în plic sigilat,
alaturi de documentele de calificare .
Propunerea financiară se întocmeşte conform Formular 3 si anexei la
Formularul 3 în original, completat corespunzător. Preţul ofertat se va
exprima în Lei,cu și fără TVA.
Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de
către furnizor în vederea asigurării serviciilor solicitate prin prezenta
documentaţie, inclusiv transportul.
Valoarea toatala a serviciilor achiztionate este estimată la 12.427,80 lei
fără TVA, la care se adaugă TVA 24%, distribuita pe loctii dupa cum
urmeaza:
5.5 Modul de prezentare a
ofertei financiare

Locatia Bucureşti: 2.485,56 lei fara TVA, la care se adauga TVA 24%
Locatia Timiş: 2.485,56 lei fara TVA, la care se adauga TVA 24%
Locatia Mureş: 2.485,56 lei fara TVA, la care se adauga TVA 24%
Locatia Iaşi: 2.485,56 lei fara TVA, la care se adauga TVA 24%
Locatia Suceava: 2.485,56 lei fara TVA, la care se adauga TVA 24%
Ofertantul va depune Oferta financiară - Formularul 3 completat, în
original, în plic sigilat, alaturi de Propunerea tehnica si documentele de
calificare.

Ofertele vor fi depuse la adresa Organizaţiei Salvaţi Copiii din Str.
Intrarea Stefan Furtuna nr. 3, Sector 1, Bucureşti.
- Data limită pentru depunerea ofertelor 27.10.2014, ora 12.00
- ofertantul trebuie să prezinte un singur exemplar al ofertei (doar
5.6 Modul de prezentare a original);
ofertei
- toate documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală
neradiabilă, vor avea menţionată data la care s-au întocmit, vor fi ştampilate
şi
semnate
de
reprezentantul/reprezentanţii
autorizat/autorizaţi
corespunzător să angajeze ofertantul în contract..
- în cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în

5.7. Posibilitatea
retragerii sau modificării
ofertei
5.8. Alte precizări

acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform
prevederilor legale.
- orice ştersatură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt
valide numai dacă sunt vizate de către persoana/persoanele
autorizată/autorizate să semneze oferta.
- plicul cu documentele de calificare,oferta tehnica si oferta financiara,
închis corespunzător şi netransparent.
- plicul va fi sigilat şi marcat cu denumirea şi adresa achizitorului şi cu
inscripţia: „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 27.10.2014, ORA
12.30”
- anexat plicului, vor fi prezentate documentele care însoţesc oferta:
Scrisoare de înaintare – Formularul 4;
Nu se accepta modificarea sau retragerea ulterioară a ofertei.
Oferta depusa la o altă adresă şi după data şi ora termenului limită de
depunere vor fi considerate inacceptabile şi prin urmare respinse.
Toate documentele solicitate sunt obligatorii. Lipsa oricăruia dintre aceste
documente la data deschiderii ofertei face ca aceasta să fie considerată
inadmisibilă și respinsă, fără a mai intra în etapa de evaluare.

6. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA
OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
6.1. Preţul cel mai scăzut
6.2. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

X

În cazul în care două sau mai multe oferte prezintă, în cadrul prounerii financiare, acelaşi preț minim, atunci
în vederea atribuirii contractului de servicii de catering 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 prețul cel mai scăzut.

Secțiunea II: Specificații tehnice
Documentaţie pentru ofertanţi

1. Descrierea proiectului pentru care sunt solicitate produsele
Prezenta achiziţie se realizează în cadrul proiectului Participare şi transparenţă pentru o mai bună asigurare a
drepturilor copilului finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România . Obiective
generale ale proiectului sunt:




OG.1. Creșterea capacității copiilor și tinerilor de a-și exercita dreptul de a participa, în manieră
nediscriminatorie, în şcoală şi comunitate la luarea deciziilor care îi privesc.
OG.2. Creșterea capacității factorilor de decizie de la nivel local și central de a înțelege și susține, fără
discriminare, dreptul la participare al copiilor și tinerilor.
OG.3. Îmbunătățirea transparenței cu privire la modul în care autoritățile relevante alocă și cheltuie
resursele bugetare necesare respectării drepturilor copilului.

Obiectul procedurii:
Prestare servicii de catering pentru 5 sesiuni training cu cate 20 de voluntari + 5 traineri în 5 locații din
următoarele județe: București, Timiș, Mureș, Suceava, Iași, cu o durata de 2 zile fiecare necesare pentru
desfășurarea activitații A.2. Selecţia şi pregătirea de voluntari care vor activa în cadrul programului,
distribuite astfel:


1 sesiune de training voluntari in Bucuresti: numar de voluntari selectați și Formați: 20.



1 sesiune de training voluntari in Timiş: număr de voluntari selectați și Formati: 20.



1 sesiune de training voluntari in Mureș: număr de voluntari selectați și Formați: 20.



1 sesiune de training voluntari in Iași: număr de voluntari selectați și Formați: 20.



1 sesiune de training voluntari in Suceava: număr de voluntari selectați și Formați: 20.

Serviciile de catering vor fi prestate astfel:
Servicii de catering pentru 21 persoane (1 formator si 20 voluntari) pe o durata de 2 zile, în una din
perioadele 1-2 noiembrie 2014 sau 8-9 noiembrie 2014 , în localitatea Bucureşti, Timiş, Mureş, Iaşi şi
Suceava:

Denumire
catering

servicii Numr
locatii

Servicii de catering
pentru prânz

5

de Numar
de Cantitate/locatie
persoane
estimate
a
participa/locatie
21 persoane

2 (pentru
consecutive)

2

Specificatii
tehnice
minime per participant

zile Meniu:
pizza
1
bucata/minim 30 cm cu
gramaj minim 450 grame
(diverse
sortimente).
Felurile ce vor fi descrise
în oferta tehnica trebuie
să conțină cel puțin 4
toppinguri.Apa
plata/minerala sticla 0.5
litri. Fructe minim 250
grame. O prajitura de
cofetarie la alegere (
amandina , savarina,
ecler)

În oferta tehnică vor fi descrise cel putin 5 variante de pizza. Ofertantul va putea alege prin comandă o singură
variantă sau o combinație de mai multe variante.
Ofertantul se obligă să furnizeze serviciile de catering specificate mai sus, în condiții optime pentru consum
(produse trebuie să fie calde la momentul recepției) și se va asigura că furnizază servețele, farfurii de unică
folosință minim 5* 42 bucați, furculițe unică folosință minim 5*42 bucați.
Toată logistica necesară va fi asigurată de ofertant (transport,platourile pentru fructe, etc.).
Toate acestea vor fi incluse în prețurile serviciilor de catering.
Prețul maxin ofertat este de 59,18 lei/participant/zi , la care se adauga TVA 24%.
Numarul de persoane poate fi diminuat de achizitor prin comandă cu maxim 5 persoane.
Transportul se va efectua de către furnizor, în cantităţile solicitate de achizitor, la locațiile din locatiile
menționate anterior, care vor fi puse la dispoziția ofertantului dupa semnarea contractului. Locațiile vor fi în
urmatoarele localitați: București, Timiș, Suceava, Iași,Targu Mureș.
Serviciile de catering se vor presta pentru 2 zile. În prima zi va fi pusă la dispoziția achizitorului cantitatea
corepunzatoare primei zile conform comenzii iar în a doua zi cantitatea corepunzătoare comenzii. Achizitorul
se obligă să efectueze comanda cu cel putin 12 ore înainte de ora de livrare.
Se poate opta pentru perioada 1-2 noiembrie sau 8-9 noiembrie 2014. Data va fi comunicata la semnarea
contractului.
Orele de livrare vor fi stabilite în contractul de prestari servicii de catering.
Ofertantul selectat se va supune acelorasi reguli de verificare si audit ca si Achizitorul.

Serviciile de catering vor fi prestate pe baza comenzilor scrise (inclusiv mail) ale achizitorului. Comenzile vor
fi transmise cu cel puțin 12 ore înainte de data la care se dorește începerea livrării. Adresele poştale ale celor
5 de locaţii în care se va face livrarea vor fi comunicate ulterior furnizorului/furnizorilor, odată cu comanda, iar
lista acestora va deveni anexă la contract.

In cazul in care se constata ca produsele de catering nu corespund cerintelor minime sau ca au exitat probleme
cauzate de consumul acestora ofertantul isi asuma intreaga raspundere.
Documentele care însoţesc produsele: 1 factură fiscală pentru totalul serviciilor de catering prestate în cele 2
zile și 2 procese verbale de recepție a serviciilor – cate 1 pentru fiecare zi de livrare.
Documentele specificate anterior vor fi redactate în 2 exemplare pentru achizitor: 1 exemplar pentru locația
unde se prestează serviciul și 1 exemplar care va fi transmis achizitorului la sediul din Str. Intrarea Stefan
Furtuna,nr.3, Sector 1, București.
Evaluarea ofertelor se va face vand criterial de selectie prețul cel mai scazut.

Secțiunea III: Formulare

FORMULAR 1

CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)

Subscrisa…………………în calitate de ofertant la procedura de achiziție de ……………..declar pe proprie răspundere
că nu sunt în conflict de interese cu Organizația Salvați Copiii, respectiv nu mă aflu în niciuna din situațiile
prevăzute de art. 14 din O.U.G. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora (nu există
legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de evaluare
şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante
pentru acelaşi tip de achiziţie).
Data completarii ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizata)

FORMULAR 2
CANDIDATUL/OFERTANTUL
...........................................
(denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4.Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ......................................................................................
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ................................................................................................
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul .................................................................
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Anul
1.
2.
3.

Cifra de afaceri anuala la 31
decembrie (RON)

Cifra de afaceri anuala la 31
decembrie (echivalent euro)

2010
2011
2012
Media anuala:

Data:
Operator economic,
............................................
(semnatura autorizata)

FORMULAR 3
CANDIDATUL/OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor, examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului) cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata,
sa furnizam produsele pentru suma totală de.........................lei (suma in litere si in cifre) la care se adauga taxa
pe valoarea adaugata in valoare totală de ................................................lei (suma in litere si in cifre) . Oferta
detaliată pe produse este prezentată în Anexa 1 la Formularul 3.
Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam si sa transportam
produsele la data stabilita de dumnevoastra .
Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ____________ zile, respectiv pana la
data de _______________, si ea va ramane
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de
dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre
noi.
Precizam ca:
|_| Depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _______________, legal autorizat sa semnez
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

(semnatura)

Anexa 1 la Formularul 3
Denimire servicii Numar
catering
locatii

1
Servicii
catering
pranz

2
de 5 locatii
pentru

TOTAL OFERTA

de Numar
participanti

Cantitate

Pret lei fara Pret lei cu Valoare
Valoare totala
TVA
per TVA
per totala fara cu TVA (per
TVA
(per eveniment)
participant
participant
eveniment)

3

4

5

21 persoane

2 (pentru 2
consecutive)

zile

6

7 =2*3*4*5

8=2*3*4*6

FORMULARUL 4

CANDIDATUL/OFERTANTUL
....................
(denumirea/numele)

nr. .......... /.................

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre ...........................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare aparut în …………… nr. ..... din ........./(ziua/luna/anul),
privind
aplicarea
procedurii
pentru
atribuirea
contractului
de
….
………….,
noi
......................................./(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii .....................
Cu stima,
Ofertant,
..................................
(semnatura autorizata)

