SMART – Întreprinderi competitive prin dezvoltarea Strategiilor de Management cu accent pe Adaptabilitate, calitate,
incluziune şi inovare, pentru îmbunătăţirea organizării muncii, a performanţelor Resurelor umane angajate, a
statutului lor profesional şi a competenţelor, inclusiv a celor de tip TIC
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020
Cod SMIS: 127209

Invitaţie de participare
ACHIZIŢIE SERVICII MASĂ ŞI PAUZE
DE CAFEA
Stimată doamnă/ Stimate domn,
Delgaz Grid S.A. vă invită să participaţi la procedura de selecţie a furnizorului de servicii de restaurant şi
servire a mâncării pentru participanţii la cursurile de formare profesională desfăşurate în cadrul proiectului
“SMART - Întreprinderi competitive prin dezvoltarea Strategiilor de Management cu accent pe
Adaptabilitate, calitate, incluziune şi inovare, pentru îmbunătăţirea organizării muncii, a performanţelor
Resurelor umane angajate, a statutului lor profesional şi a competenţelor, inclusiv a celor de tip TIC”. Acest
proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.
Achizitor: DELGAZ GRID S.A.
Adresa sediu social: Târgu Mureş, Bulevardul Pandurilor nr. 42 etaj 4, Jud. Mureş
Persona de contact:
Nicoleta Apostol
Birou Achiziții Administrative
T +40 232 40 56 35; M +40 728 555 092
E-mail: nicoleta.apostol@eon-romania.ro

Sanda-Ioana Hurducaciu
Expert Learning
T +40 365 65 74 96; M+40 749 28 22 21
E-mail: sanda-ioana.hurducaciu@eon-romania.ro

Titlul proiectului:
SMART – Întreprinderi competitive prin dezvoltarea Strategiilor de Management cu accent pe
Adaptabilitate, calitate, incluziune şi inovare, pentru îmbunătăţirea organizării muncii, a performanţelor
Resurelor umane angajate, a statutului lor profesional şi a competenţelor, inclusiv a celor de tip TIC.
Axa Prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toţi
Obiectiv Specific: 3.8. - Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode,
practici etc., de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării
activităţii la dinamica sectorului economic.
Număr contract: POCU/426/3/8/127209 nr. 3629/23.04.2019
Informaţii despre procedură
Obiectul contractului:
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția serviciilor de masa şi pauze de cafea pentru participanţii la
cursurile de formare profesională, desfăşurate în cadrul proiectului “SMART – Întreprinderi competitive prin
dezvoltarea Strategiilor de Management cu accent pe Adaptabilitate, calitate, incluziune şi inovare, pentru
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îmbunătăţirea organizării muncii, a performanţelor Resurelor umane angajate, a statutului lor profesional şi
a competenţelor, inclusiv a celor de tip TIC”, pentru un număr de 445 persoane, din 12 localităţi diferite
conform graficului din Anexa 1.
CPV: 55520000-1 Servicii de catering; 55300000-3 – Servicii de restaurant şi de servire a mâncării;
Tip şi durată contract: Contract de prestări servicii cu o durată maxima de 7 luni.
Valoarea contractului: 223.000 lei fără T.V.A.
Pe durata desfăşurării contractului valoarea totală a acestuia nu poate creste ajustabilă.
Plata serviciilor de va realiza in termen de 30 zile de la emiterea facturii.
Plata se va realiza doar pentru serviciile livrate, receptionate si facturate.
Procedura de atribuire a contractului:
Procedură competitivă. Legislaţia aplicabilă este ordinului MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii
competitive aplicable solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii
sau lucrări finanţate din fonduri europene.
Criteriul de atribuire:
În vederea respectării principiilor transparenţei, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, achizitorul va alege
oferta cu cele mai multe avantaje tehnice şi finaciare pentru realizarea scopului şi obiectivelor proiectului.
Contestaţii:
În situţia în care un operator economic este nemulţumit de modul în care s-a desfăşurat procedura
competitivă, acesta se poate adresa instanţelor de judecată competente pentru soluţionarea cauzei.
Data ora limita pt depunerea ofertelor este: 29.10.2019 ora 12.00.
Data ora limita pt depunerea solicitarilor de clarificari: 24.10.2019, ora 13:00.
Data şi ora selecţiei: 01.11.2019 ora 13.00.
Adresa la care se transmit ofertele:
Adresa de e-mail: nicoleta.apostol@eon-romania.ro
In situatia in care nu este posibila trimiterea prin e-mail se pot trimite fizic la registratură, cu respectarea
termenului limita de primire al ofertelor, pe adresa: Tg-Mureș, Bd. Pandurilor nr. 42.
Pe plic se va mentiona:
“SMART - Întreprinderi competitive prin dezvoltarea Strategiilor de Management cu accent pe
Adaptabilitate, calitate, incluziune şi inovare, pentru îmbunătăţirea organizării muncii, a performanţelor
Resurelor umane angajate, a statutului lor profesional şi a competenţelor, inclusiv a celor de tip TIC”
ACHIZIŢIE SERVICII MASĂ ŞI PAUZE DE CAFEA
In atentia Andrei Mihaly – Birou Achizitii Administrative
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CAIET DE SARCINI
Acestă procedură de achiziţie este demarată cu scopul a contracta servicii de furnizare masă şi pauze de
cafea pentru participanţii la cursurile de formare profesională, desfăşurate în cadrul proiectului “SMART –
Întreprinderi competitive prin dezvoltarea Strategiilor de Management cu accent pe Adaptabilitate, calitate,
incluziune şi inovare, pentru îmbunătăţirea organizării muncii, a performanţelor Resurelor umane angajate,
a statutului lor profesional şi a competenţelor, inclusiv a celor de tip TIC.”, pentru un număr de 445
persoane, din 12 localitati diferite conform graficului din Anexa 1.
Pentru ambele servicii se va asigura serviciu complet de catering (transport, veselă, aranjare masă) şi se
va avea în vedere asigurarea a două pauze de cafea şi a unei mese de prânz, după programul indicat de
Beneficiar.
Descrierea serviciilor:
1. Pauză de cafea:
Acest serviciu include:
o
o
o
o
o
o
o

Cafea filtru
Selecție de ceaiuri
Apa minerală
Apa
Soft drinks
Patiserie sărată/dulce
Selecție de fructe proaspete sau confiate

Vor fi două pauze de cafea pe zi de curs.
2. Masă de prânz și servicii de servire a mâncării: masa de prânz meniu complet, servită în locația
Beneficiarului pentru persoanele participante la curs.
Acest serviciu inlude:
o
o
o
o
o

Aperitive
Preparate calde Felul 1 (preparate lichide supă/ciorbă) şi felul 2 (preparate de bază sau fel principal
cu garnitură și salată).
Paine
Desert
Apă minerală/ suc/ ceai

În oferta se vor menţiona felurile de mâncare propuse, gramajul acestora, pentru minim 2 tipuri de meniuri
săptămânale cu varietate zilnică. Meniurile trebuie să conțină un raport echilibrat caloric şi să asigure cel
puţin necesarul minim de hrană/persona/zi. În acest sens se va depune o prezentare a variantelor de meniu
desfășurat pe câte 5 zile de curs.
Ofertantul va ține cont în oferta sa de posibilitatea de a include o parte din meniuri de tip vegetarian.
O zi de curs va conține 2 pauze de cafea și o masă de pranz. Catering-ul include: vesela, tacâmuri, pahare,
recipiente păstrare la cald/rece pentru mâncare, cafea, ceai etc., servire, transportul produselor la locație.
Beneficiarul va asigura o sala cu mese în care vor fi livrate produsele.
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Alte cerinţe:
o
o
o

o

o

o
o

Operatorul economic desemnat câştigător are obligaţia să se asigure că produsele livrate în baza
contractului respectă cerințele de igienă și sănătate în muncă.
Totodată, acesta are obligaţia să se asigure că serviciile de catering sunt asigurate de un prestator
care deţine toate autorizările sau licenţele necesare în desfăşurarea activităţii de catering (alimentaţie
publică), indiferent dacă serviciul este prestat direct sau subcontractat la terţi. In situatia in care servciul
este subcontractat unor terti, acesta va descrie modalitatea de identificare/selectie a partenerilor și se
vor asigura că acele entitati dețin atestările necesare desfășurării acestui tip de activitate și vor depune
documentele care atesta acest fapt. (Autorizaţia DSV, Certificat de conformitate DSP, Autorizatie
de mediu valabila operator economic/subcontractanti care presteaza in mod direct serviciul)
Operatorul va descrie modalitatea prin care intenționează să ducă la buna îndeplinire contractul și
anume:
- cine va efectua serviciile în fiecare locație
- cum va asigura tratamentul uniform al tuturor participantilor
Pentru dovedirea unei minime experiente, ofertantul va face dovada prestării unor astfel de servicii
prin depunerea unor recomandări contrasemnate de catre beneficiarii acestora prin care să ateste
prestarea serviciilor în decursul ultimilor 3 ani, pentru un numar total de minim 200 de persoane.
Numarul de persoane minim dovedit de o recomandare va fi de minim 10.
Furnizorul serviciilor de catering poartă întreaga răspundere privind siguranța pentru consum a
preparatelor/alimentelor furnizate, respectiv conformitatea acestora cu standardele/prevederile legale
aplicabile.
În temeiul Ordinului 1284/2016, operatorii economici care depun oferte în cadrul prezentei proceduri
competitive vor da o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că aceştia nu se află în
conflicte de interese conform OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale
aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitate de desfășurare:
o

Plata serviciilor va fi efectuată corespunzător cu numărul de persoane participante la fiecare sesiune.
Facturile se vor emite pentru fiecare sesiune de curs în baza procesului verbal de receptie a serviciilor,
semnat de ambele parti.
În cadrul propunerii tehnice ofertantul va menționa datele de contact ale persoanei responsabile din
partea prestatorului pentru soluționarea oricăror probleme care intervin în derularea activităților.
Numărul exact de participanți, pentru fiecare eveniment, va fi comunicat prestatorului cu minim cinci
zile înainte de data desfașurării cursului.
Pentru serviciie asigurate, prestatorul (ofertantul declarat câștigător) va prezenta beneficiarului un
raport care să cuprindă cantităţile livrate (număr de meniuri, cantităţi etc).
Receptia serviciilor este realizata prin semnarea, Procesului Verbal de recepție a serviciilor, de către
un reprezentant DELGAZ GRID S.A.

o
o
o
o

Modul de prezentare a ofertei:
Ofertele depuse în cadrul prezentei proceduri competitive trebuie să conţină:
1.
2.
3.

Propunere tehnică - va include toate informaţiile necesare, în conformitate cu toate cerinţele
tehnice menţionate în secţiunea Caiet de Sarcini.
Propunerea financiară – completată conform formularului de oferta – Anexa 1
Declaraţia pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile de conflict conform OUG nr.
66/2011 – Anexa 2.
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Forumular oferta
Anexa 1

[DenumireFurnizor]
[CUI]
[Date de contact, adresa, telefon e-mail]

Formular de oferta servicii de restaurant si servire a mancarii pentrutoate loturile sau lot ________
CPV 55520000-1 Servicii de catering; 55300000 - Servicii de
restaurant şi servire a mâncării
Total
zile
masa
oferta

Evenimen
te

Număr
total de
particip
anti

Zile/
evenim
ent

16

6

96

5

Lot 2 - Timișoara

12

2

24

5

Lot 3 - Bacău

22

3

66

5

Lot 4 - Baia Mare

18

2

36

5

180

Lot 5 - Botoșani

13

2

26

5

130

Lot 6 - Cluj Napoca

12

1

12

5

60

Lot 7 - Deva

10

2

20

5

Lot 8 - Iasi

15

4

60

5

Lot 9 - Piatra Neamț

12

2

24

5

Lot 10 - Sibiu

11

2

22

5

110

Lot 11 - Suceava

19

2

38

5

190

Lot 12 - Vaslui

11

2

22

5

110

171

30

446

-

Număr
participanti
/ eveniment

Lot 1 - Tg.Mureș

Locația

Total

Pret unitar
(cost/
participant
/zi)

Valoare
oferta (lei)

480
120
330

100
300
120

2230

-

Preţurile sunt în lei şi nu conţin T.V.A.
[Semnatura autorizata furnizor]
[Functie]

În funcţie de disponibilitate, numărul de participanţi de la cursuri poate să
varieze cu +/- 1-3 participanti.
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Anexa 2
DECLARAŢIE
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14 din OUG nr. 66 / 2011 privind prevenirea, constatarea
şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi / sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare
Subsemnatul/a,
..............................................................................,
în
calitate
de
...................................................,
referitor
la
procedura
……………………….……………………………………. ………………………………., declar pe proprie
răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr.
286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele
descrise la art 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/ 2012, cu
modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, declar că am luat cunoştinţă despre obligaţia pe care o am de a notifica în scris
achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie
şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.66/2011.
Subsemnatul/a, ................................................................., declar că voi informa imediat Delgaz Grid
S.A. dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie.
De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
Delgaz Grid S.A., Organismul Intermediar Regional pentru Programuol Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Nord-Vest, sau orice alt organism de control desemnat are
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice informaţii suplimentare.
Înţeleg că, în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data

…………………………………………..
(numele şi funcţia persoanei autorizate)

…………………………………………..
(semnătura persoanei autorizate)
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