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ROMÂNIA 

 

JUDEŢUL CONSTANŢA – COMUNA CASTELU 

Str. Republicii, nr. 58, CUI 4515735, Telefon/Fax: 0241 811 831 

registratura@primariacomuneicastelu.ro 

www.primariacomuneicastelu.ro 

 

 

 

CAIET DE SARCINI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PRESTARI 

SERVICII DE CATERING IN VEDEREA FURNIZARII UNUI 

PACHETALIMENTAR PENTRU 

PREŞCOLARII ŞI ELEVII DIN COMUNA CASTELU, JUD. CONSTANȚA, ÎN 

CADRUL "PROGRAMULUI PILOT DE ACORDARE A UNUI SUPORT 

ALIMENTAR CONFORM ORDONANŢEI DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 

105/2022” 

 

I. Preambul 

 

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

ansamblul cerințelor pe baza cărora ofertanții participanți la procedură își vor elabora oferta în 

vederea atribuirii contractului de prestari servicii de catering in vederea furnizarii unui pachet 

alimentar pentru preşcolarii şi elevii din comuna Castelu, jud. Constanța, în cadrul 

"Programului pilot de acordare a unui suport alimentar conform Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 105/2022” 

Furnizarea pachetelor alimentare pentru preşcolarii şi elevii din comuna Castelu, jud. 

Constanța se face în conformitate cu: 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de 

unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; 

- Hotărâre nr. 1.152 din 16 septembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea 

continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii  

din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; 

- Ordinul nr. 5.369 din 1 septembrie 2022 privind aprobarea listei unităţilor/subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale ale municipiilor şi a unităţilor-pilot în care se implementează 

Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar, numărul de beneficiari şi sumele alocate 

pentru finanţarea programului în anul şcolar 2022-2023; 

- Legea nr. 123 din 27 mai 2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

- Regulamentul (UE) nr. l .308/201 3 al Parlarnentului European si al Consiliului din 1 7 

decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor, produselor agricole si de 

abrogare a regulamentelor (CEE) nr.922/72, (CEE) nr.234/79, (CE) nr. I 037/200 l si (CE) nr.1 

234/2007 ale Consiliului, cu amendamentele ulterioare; 

- Regulamentul (CE)852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 

2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare; 
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- Regulamentul (CE) nr.853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 

aprilie 2004 Privind normele specifice de igiena care se aplică alimentelor de origine animală, 

cu amendamentele ulterioare. 

 

Având în vedere faptul că școlile din Comuna Castelu nu dispun  în prezent de cantină 

sau spaţii amenajate/amenajabile în scopul servirii mesei calde, s-a optat ca suportul alimentar 

să fie un pachet alimentar conform art. 2  alin. (1) punctul c) din Normele Metodologice din 16 

septembrie 2022de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 

privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. 

 

II. Obiectul achiziţiei 

 

Obiectul achiziţiei îl constituie pregătirea, prepararea şi livrarea zilnică a pachetului 

alimentar pentru preşcolarii şi elevii din comuna Castelu, jud. Constanța, în cadrul 

"Programului pilot de acordare a unui suport alimentar conform Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 105/2022" 

Cod CPV 55524000-9 (Rev. 2) Servicii de catering pentru școli. 

Serviciile de catering vor fi prestate în baza graficului de prestare stabilit de conducerea 

fiecărei unități de învățământ de pe raza UAT Castelu. 

 

III. Sursa de finanțare: Bugetul de stat 

Valoarea estimată a achizitie este de 1 614 795  lei conform Ordinului ministrului educației nr. 

5369/27.09.2022 

 

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de elevi aflati în situație de eșec 

școlar și a numărului elevilor care abandonează școala, creșerea participării la educația școlară 

în comuna Castelu, prin acordarea, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-un 

pachet alimentar, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea 

adăugatã, limită ce va cuprinde prețul materiei prime, inclusiv un fruct, cheltuieli cu prepararea 

pachetului alimentar și cheltuieli cu transportul (distribuția) și de depozitare a acestora, după 

caz. 

 

IV. Durata contractului de achiziţie 

 

Contractul de achiziţie se va derula până la sfârşitul anului  școlar 2022-2023 în perioada 

desfăşurării activităţii didactice, operatorul economic având obligaţia de a asigura zilnic 

pregătirea, prepararea şi livrarea pachetului alimentar pentru preşcolarii şi elevii care 

frecventează cursurile Şcolii Gimnaziale nr. 1 Castelu, Grădiniței cu program normal Castelu, 

Școlii Gimnaziale Iuliu Valaori Nisipari, com Castelu, în cantităţile şi conţinutul caloric stabilit 

prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 

pentru preşcolarii şi elevii  din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. 

 

V. CANTITĂŢI NECESARE 

 

Pentru estimarea necesarului de pachete alimentare, cantitativ şi valoric, aferente 

contractului de prestari servicii de catering în vederea furnizarii unui pachet alimentar precum 

şi valorile asociate acestuia s-a ţinut cont de: 

- numărul maxim de copii beneficiari ai unităţilor de învăţământ este de 670,  repartizat astfel: 
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A) Școala Gimnazială nr. 1 Castelu, loc. Castelu, str. 1 Mai, nr. 13: 

   

Număr total de elevi beneficiari: 282 din care: 

193 de elevi sunt musulmani (nu consumă carne de porc); 

2 elevi sunt alergici la ouă; 

1 elev este alergic la susan; 

85 de elevi nu au restricții alimentare de nici un fel. 

 

B) Grădinița cu program normal Castelu, loc. Castelu, str. 1 Mai, nr. 13: 

 

Număr total de elevi beneficiari: 126 din care: 

62 de preșcolari sunt musulmani (nu consumă carne de porc); 

4 de preșcolari au intoleranță la gluten; 

60 de preșcolari  nu au restricții alimentare de nici un fel. 

 

C) Școala Gimnazială " Iuliu Valaori " Nisipari, sat Nisipari, Com. Castelu, str. Iuliu Valaori, 

nr. 11: 

Număr total de elevi beneficiari: 166 din care: 

1 elev este alergic la ciocolată; 

165 de elevi nu au restricții alimentare de nici un fel. 

 

D) Grădinița cu program normal Nisipari, com. Castelu, str. George Cosbuc, nr. 16 

Număr total de elevi beneficiari: 96 din care: 

94 de elevi nu au restricții alimentare de nici un fel; 

1 prescolar este alergic la salam 

1 prescolar are intoleranta la lactoza  

 

 

Valoarea maximă / beneficiar este de 15 lei  valoare ce cuprinde preţul produselor, 

cheltuielile de transport, de distribuţie şi de depozitare a acestora, după caz. 

 

VI. CERINȚE GENERALE 

 

 

 

DESCRIEREA SERVICIULUI 

Dreptul de a primi zilnic suportul alimentar prevăzut îl au numai preşcolarii/elevii 

prezenţi la activităţile didactice. Suportul alimentar nu se acordă în perioada vacanţelor sau a 

altor zile declarate prin lege ca zile nelucrătoare. 

Şcoala, prin reprezentanţii săi, va comunica zilnic prestatorului numărul de pachete 

necesare, iar acesta din urmă va preda şcolii numărul de pachete corespunzător numărului de 

preşcolari/elevi prezenţi la cursuri.     

 

Pachetul alimentar va fi livrat prin sistemul de catering. 

Pachetul alimentar se distribuie sub forma ambalata, cu respectarea prevederilor legale 

în vigoare, referitoare la conditiile sanitar -veterinare și pentru siguranta alimentelor. 

Pachetul alimentar va cuprinde: 

-  produse de panificatie (paine feliata sau batoane/chifle) 80 g - maximum 50% din 

greutatea totala a pachetului; 
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-  produse din carne si/sau branzeturi/derivate din lapte 40 g - minimum 25% din 

greutatea totala a pachetului; 

-   legume (rosii, castraveti, salata sau alte produse similare) 40 g - maximum 25% din 

greutatea totala a pachetului; 

-  la acestea se va adauga un fruct. 

NOTĂ 

Acelaşi tip de sandwich nu se va furniza timp de două zile consecutiv. La sandwich, 

se adaugă un fruct (portocală/pară/piersică/caisă, alternativ). 

 

Fructele trebuie să fie sănătoase, fără urme de atacuri provocate de boli şi/sau dăunători. 

Ofertantul are obligatia sa diversifice zilnic pachetul alimentar și să respecte conținutul 

pachetului alimentar, conform specificatiilor de mai sus. 

Pachetele alimentare vor fi livrate zilnic din unitati autorizate/înregistrate sanitar-

veterinar și pentru siguranta alimentelor și vor fi pastrate până la servire, daca hrana nu este 

servită într-un interval de 60 de minute de la livrare, în spatii special amenajate în cadrul 

unităților de învățământ de pe raza UAT com. Castelu, în conditii igienico-sanitare și de 

siguranța alimentelor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

În situația desfășurarii cursurilor prin intermediul tehnologiei și al internetului, conform 

scenariilor de organizare și desfașurare a cursurilor prevazute de legislatia in vigoare, pachetul 

alimentar va fi livrat si distribuit zilnic elevilor care nu participa la cursuri in unitatea de 

invatamant, urmand ca parintii/reprezentantii legali/ocrotitorii legali sau acolo unde este 

posibil, elevii, sa preia pachetul alimentar de la reprezentantul responsabil cu distribuirea 

pachetului alimentar desemnat de conducerea  fiecărei unități de învățământ de pe raza UAT 

com. Castelu, într-un intervalul de timp care sa nu depaseasca 60 de minute de la livrarea 

pachetelor alimentare de catre furnizor. Intervalul orar în care poate prelua pachetul alimentar 

va fi stabilit de conducerea fiecărei unități de învățământ, care răspunde, în mod direct, de 

asigurarea condiţiilor de primire, recepţie şi distribuţie a produselor alimentare, prin 

nominalizarea persoanelor responsabile în acest sens.           

 

 

 

VII. CERINȚE SPECIFICE 

7.1.  EVIDENȚA CANTITĂȚILOR SOLICITATE, DISTRIBUITE ȘI CONSUMATE 

Unitățile de învățământ din comuna Castelu, beneficiare a programului-pilot, vor ține 

evidența cantității de produse consumate, menționând categoriile de beneficiari, tipul de 

produs, cantitatea/porția, numărul de porții și numărul de zile de școală, precum și evidența 

numărului de copii. 

Furnizorul/prestatorul autorizat înregistrat sanitar-veterinar și pentru siguranța 

alimentelor, va păstra și va prezenta organelor de control competente, documentele comerciale 

și tehnice privind produsele distribuite în unitățile școlare, precum și documentele care să ateste 

calitatea și siguranța acestora, după caz; unitățile de învățământ, au obligația de a păstra avizele 

de expediție aferente fiecărei distribuții. 

Lunar, autoritatea contractantă va realiza centralizarea cantității de produse consumate 

per categorie de produs, în funcție de situația numărului de copii școlarizați în luna precedentă, 

pe care o va corela cu situația existentă la furnizor. Toate părțile implicate în procesul de 
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distribuție a produselor alimentare către unitățile de învățământ vor păstra documentele 

justificative pe o perioadă de cel puțin 3 ani, începând de la sfârșitul anului întocmirii acestora. 

 

7.2.  CALITATEA PRODUSELOR 

Produsele alimentare trebuie sa respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 

2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru 

produsele alimentare, cu modificările și completările ulterioare. 

Produsele lactate (unt, brânzeturi) trebuie să respecte prevederile Regulamentului 

(UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 

instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1 .037/2001 si (CE) nr. 

1.234/2007 ale Consiliului;  SR 1.286/A1/1997 - Brânzeturi cu pastă opărită (cașcaval). 

Conducerea  fiecărei unități de învățământ cuprinsă în program  a specificat numărul 

elevilor care,  din  motive de ordin religios, nu consumă  de carne de porc. Prin urmare, pentru 

aceștia,  zilnic, prestatorul va asigura un pachet alimentar care să nu conțină produse din carne 

de porc. 

7.3. SIGURANTĂ ȘI  PERISABILITATE MICROBIOLOGICĂ 

Termenul maxim de consum al produselor transportate de la furnizor către unitatea 

școlară va fi de 24 de ore de la momentul ambalării, pentru sandwich-uri. 

Pentru depozitare în unități școlare, se vor folosi spații special amenajate pentru 

păstrarea produselor alimentare în condiții de siguranță a alimentelor prevăzute de legislația în 

vigoare, asigurate de către beneficiar - Unitățile de învățământ din comuna CasteluCastelu. 

Produsele alimentare vor fi păstrate până la servire în condiţiile indicate de producător, 

cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

7.4. CONDIȚII PENTRU TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE 

Prestatorul va asigura distribuirea pachetelor alimentare cu transport și personal propriu, 

pe cheltuiala acestuia, numai cu mijloace de transport speciale, autorizate/înregistrate sanitar-

veterinar și pentru siguranța alimentelor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare 

până la punctele stabilite împreună cu beneficiarul, unde se vor preda persoanelor responsabile 

cu distribuirea pachetului alimentar, pe baza documentelor legale însoțitoare, respectiv aviz de 

însoțire a mărfii și declarații de conformitate însușite de prestator. 

Prestatorul trebuie să dețină (folosească) autovehicul autorizat de autoritatea sanitar 

veterinară, pentru transportul de alimente si termoboxuri speciale cu închidere etanșă pentru 

activitatea de catering, care asigura transportul produselor alimentare la temperaturi controlate. 

În timpul transportului până la beneficiar, pachetele alimentare vor fi protejate 

împotriva oricaror contaminări probabile, care fac alimentele improprii consumului uman, 

periclitării sănătății, astfel încât să nu poată fi consumate în acea stare. Se vor introduce măsuri 

adecvate, astfel încât să se preîntâmpine și să se evite eventuale epidemii. 

Avizele de însoţire a mărfii se întocmesc separat pentru fiecare sediu al unităţii de 

învăţământ şi vor avea anexat declaraţia de conformitate. 
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7.5. METODE DE TESTARE ȘI CONTROL 

Produsele alimentare distribuite conform prevederilor Ordonantei de urgență a 

Guvernului nr. 105/2022 , se analizează doar în laboratoare autorizate sanitar-veterinar și 

pentru siguranța alimentelor care au metodele de analiză acreditate. 

Producerea, manipularea și distribuția pachetelor alimentare se va face numai de către 

persoane care dețin certificat de absolvire a unui curs de Noțiuni fundamentale de igienă, 

conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 

1.225/5031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii 

profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, cu modificările 

și completările ulterioare, și fisa de aptitudini specifice activității desfășurate, conform 

Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătatii lucrătorilor, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

7.6. AMBALARE, ETICHETARE, MARCARE 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1 .169/201 1 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu 

privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 si (CE) 

nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Directivei 

87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a 

Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a Directivelor 

2002/67/CE si 2008/5/CE ale Comisiei si a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, 

produsele alimentare preambalate prezintă înscrise prin etichetare următoarele elemente 

obligatorii: 

a) denumirea produsului; de exemplu: Sandwich cu șuncă și roșii, Sandwich cu unt, 

cașcaval și salată; 

b) lista ingredientelor; 

c) substanțe care provoacă alergii sau intolerante: sunt puse în evidență printr-un set de 

caracteristici grafice care le evidențiază de restul ingredientelor; 

d) cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente: șuncă x%; cașcaval y%; 

e) cantitatea netă; 

f) data-limită de consum, sub forma: „Expiră la data de .. cu înscrierea necodificată a zilei, 

lunii si anului; 

g) condiţii de depozitare- se vor menționa inclusiv intervalele de temperatură pentru 

menţinerea parametrilor de calitate și siguranța a produselor alimentare; 

h) o declarație nutrițională: 

Etichetarea nutrițională trebuie să conţină următoarele elemente: valoare energetică, grăsimi, 

acizi grași saturați, glucide, zaharuri, proteine, sare, în această ordine: 

 

Declarație nutrițională 100 

Valoare energetică K/kcal 
 

Grăsimi, din care 
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Acizi grași satura i 
 

Glucide, din care 
 

Zaharuri 
 

Proteine 
 

Sare 
 

 

Declaraţia nutrițională se prezintă, în funcţie de spațiul disponibil, sub formă de tabel 

cu numele aliniate, iar în cazul în care spațiul nu permite declaraţia este prezentată în format 

liniar. 

i) mențiune privind lotul; în cazul în care data-limită de consum se înscrie sub forma zi, 

lună, an, nu este necesară înscrierea lotului; 

j) având în vedere destinația acestor produse, este necesară inscripționarea unor elemente 

de avertizare, astfel: „PRODUS DISTRIBUIT GRATUIT"; 

k) denumirea/ numele si adresa operatorului economic din sectorul alimentar împuternicit 

cu informarea consumatorului. 

În cazul produselor distribuite de unităţile de alimentaţie publică și care nu se supun 

prevederilor definiției „produs alimentar preambalat" se va indica la livrare, printr-un 

document scris care însoțește produsele: denumirea produsului, substanțe care provoacă alergii 

sau intolerante, o mențiune privind lotul - data producerii și sintagma „PRODUS DISTRIBUIT 

GRATUIT" 

 

 

 

 

7.7. CERINȚE SPECIFICE PRIVIND ALIMENTELE 

Toate alimentele care sunt depozitate, manipulate, afișate și transportate, vor fi protejate 

împotriva oricăror contaminări probabile ce va face alimentele improprii consumului uman, 

periclitării sănătăţii sau contaminării  în așa mod încât nu se vor putea consuma în acea stare. 

Produsele finite, posibil de a fi mediu de dezvoltare a microorganismelor patogene sau 

de a forma toxine, trebuie menţinute la temperaturi care sa nu prezinte risc pentru sănătate, 

potrivit cu siguranța alimentelor. 

Controlul respectării prevederilor legislației în vigoare privind condiţiilor igienico-

sanitare prin care este oferit pachetul alimentar către elevi/preșcolari, precum și al respectării 

unei alimentații corespunzătoare din punct de vedere nutrițional se exercită de către personalul 

împuternicit de Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică Județeană Constanța. 

Ofertantul trebuie să dovedească ca dispune de capacitatea tehnica, respectiv de utilaje 

specializate pentru desfăşurarea activităţii de catering  și de personal calificat pentru prestarea 

serviciului de catering. 
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Se recomandă ca pachetul alimentar să fie servit în aproximativ 60 minute de la 

preparare, în caz contrar acesta trebuie menținut la o temperatura de 8 grade Celsius, pentru 

hrana rece. 

Se impune utilizarea de instrumente de răcire, care prin scăderea rapidă a temperaturii 

produsului de la +70 la +3 grade, previne proliferarea bacteriilor, prelungește timpul de 

conservare al produsului și elimină pericolul pierderii substanțelor nutritive și minerale. 

Zilnic, prestatorul va pune gratuit la dispoziţia beneficiarului o (una) probă 

alimentară din pachetul alimentar ce va fi servit beneficiarilor. Proba va fi păstrată în 

unitatea școlară, în spații special amenajate , 48 de ore, conform normelor sanitare impuse 

de legislaţia în vigoare. 

7.8. CERINȚE SPECIFICE PRIVIND IGIENA PERSONALĂ 

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

menţine igiena personala și va purta echipamentul de protecţie și de lucru adecvat și curat 

Prestatorul este obligat să dețină  Certificate medicale cu mențiunea „apt de muncă„  

eliberate de unitati medicale specializate în medicina muncii, efectuate pentru 

persoanele/salariații implicați în prepararea pachetului alimentar. 

7.9. ALTE CERINTE SPECIFICE 

În cazul în care, în perioada de derulare a contractului, se constată de către 

beneficiar că sunt elevi care aparțin unei religii/cult, care restricționează consumul de 

alimente care conțin carne de porc, prestatorul are obligaţia de a produce și livra și pachete 

alimentare care nu conțin produse cu conţinut de origine animală, respectiv de porc. 

Pentru grupele speciale de consumatori - copii cu diabet, intolerantă la lactoză sau alte 
probleme de natură medicală - se va asigura regimul alimentar prescris de medicul specialist. 
Tipul de hrană de regim și cantitatea necesară se prevăd în anexa la contractul de servicii de 
catering, fiind specificate pentru fiecare școală și elev. 

Reguli care trebuie respectate în pregătirea pachetului alimentar pentru preșcolari 

și elevi: 

Nu se vor adăuga aditivi alimentari, conservanți sau orice alt tip de potențiatori 

de arome și gust la pachetele alimentare care urmează a fi servite preșcolarilor și elevilor; 

de asemenea, produsele de origine animală sau non animală din care se preparaă pachetul 

alimentar nu trebuie să conţină aditivi sau alte substanțe acceptate peste limitele stabilite 

de legislaţia în vigoare. 

Pachetul alimentar ce se va livra, trebuie pregătit în dimineața zilei în care se 

servește, păstrându-se în condiţii sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum 

si în condiţii igienico-sanitare și la temperaturi corespunzătoare, conform legislației in 

vigoare. 

Ofertanții vor prezenta în cadrul propunerii tehnice, variante orientative de meniu, 

care includ sugestiile Institutului National de Sănătate Publică (exemplu: sandwich cu unt, 

șuncă, cașcaval și legume-roșii, castravete, salată; sandwich cu piept de pui la grătar sau 

pulpă de pui dezosată la grătar cu legume crude gogoșari, varză, morcov). 

VIII. CONTROLUL ȘI RECEPȚIA 
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Unitățile de învățământ din comuna Castelu, prin responsabilul cu derularea 

programului, va comunica prestatorului zilnic, pana la ora 9.00 AM, cu confirmarea primirii 

comunicării, numărul de pachete alimentare ce vor fi livrate în ziua respectivă. 

Ora la care se va livra pachetul alimentar va fi stabilită de comun acord între Unitățile 

de învățământ din comuna Castelu și prestatorul serviciilor. În procesul verbal zilnic de 

recepţie va fi indicată ora la care pachetul alimentar a fost livrat. 

Predarea-preluarea pachetelor alimentare se va face la sediul unităților de învățământ 

din comuna Castelu sub supravegherea personalului desemnat, care va consemna aspectul 

cantitativ și calitativ al alimentelor într-un registru. 

Personalul desemnat de către autoritatea contractantă, precum și personalul 

responsabil cu distribuirea pachetului alimentar, vor avea obligaţia și dreptul de a urmări și 

verifica prestarea serviciului pe toată durata contractului, în prezența prestatorului sau a 

persoanei/persoanelor desemnate de acesta. 

În cazul în care se vor constata abateri care pot duce la consecințe grave pentru starea 

de sănătate a persoanelor beneficiare, ofertantul va fi obligat sa înlocuiască alimentele în 

cauza cu altele corespunzătoare, fără a pretinde plăţi suplimentare pentru acestea. 

 

IX. FACTURAREA SERVICIILOR PRESTATE 

Facturarea serviciilor prestate se va face lunar în baza documentelor de predare primire 

întocmite la livrarea zilnica și a comenzii transmise zilnic de către Unitățile de învățământ din 

comuna Castelu 

La solicitarea expresă a autorităţii contractante, ofertantul are obligaţia de a prezenta 

copii de pe documentele legale de achiziționare a produselor pentru beneficiarii proiectului 

(facturi fiscale, avize de însoțire a mărfii, certificate sanitar- veterinare, declarații de 

conformitate, certificate de calitate, alte avize etc.) 

X. CERINȚE ASUPRA OFERTEI 

Serviciile vor fi prestate în baza contractului de achiziţie ce se va încheia în urma 

procedurii de achiziţie publică, cu începere de la data semnării de către părţi și se finalizează 

odată cu încheierea anului școlar.. 

Pe perioada implementării contractului, autoritatea contractată poate modifica cerinţele 

(perioada, locul de desfăşurare, etc.) în funcţie de evoluția proiectului, dar cu anunțarea în 

prealabil a prestatorului cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de modificarea perioadei și a 

locului de desfăşurare a activităţilor. 

Tariful (prețul) unitar pentru prestarea de servicii la destinația finală rămâne ferm pe 

toata perioada derulării contractului de servicii. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a suplimenta sau diminua cantităţile de servicii, 

respectiv numărul pachetelor alimentare, în raport de numărul beneficiarilor prezenți în cadrul 

proiectului, pe durata derulării contractului, fără modificarea tarifului (preţului) unitar/pachet, 

pentru prestarea de servicii la destinatia finală, în limita fondurilor bugetare alocate. 

 

XI. CRITERIU DE ATRIBUIRE: „CEL MAI BUN RAPORT CALITATE –PREȚ” 
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Criteriul de atribuire a fost stabilit în conformitate cu prevederile art. 187 din Legea 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cel mai 

bun raport calitate-preţ. 

Factorii de evaluare folosiți de Autoritatea Contractantă pentru alegerea ofertei cu cel 

mai bun raport calitate- preţ, sunt următorii: 

 

1. Preţul ofertei 

 

Punctaj maxim: 45 puncte 

 

Algoritm de calcul : Punctajul se acorda astfel: 

a) Pentru cel mai scăzut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; 

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculează proporţional, astfel: 

P(n)=(Preţ minim ofertat/Preţ n) * punctaj maxim alocat. 

Pentru a monitoriza modul de utilizare a resurselor financiare disponibile și pentru a 

asigura un aport nutrițional adecvat, ofertanții trebuie sa introducă o defalcare a costurilor, per 

porție, pe următoarele categorii: 

a) materie primă; 

b) prepararea hranei; 

c) distribuţie. 

          În cadrul procesului de selecţie vor fi preferate și considerate că îndeplinesc 

criteriul privind cel mai bun raport calitate-preţ acele oferte care aloca cel puţin 40% din suma 

disponibilă per beneficiar pentru achiziţia materiei prime. 

 

2. Numărul de variante orientative de pachet 

 

Punctaj maxim: 20 puncte 

 

Numărul de variante orientative de pachet minim punctat este de 5 si maxim 20. Se vor 

puncta variantele orientative de pachet care respecta prevederile Caietului de sarcini. 

 

Algoritmul de calcul: Sub 5 variante prezentate, oferta va fi declarata inadmisibila din 

punct de vedere tehnic. Pentru 5 variante prezentate se aloca 5 puncte. Pentru fiecare varianta 

prezentate in plus fata de cele 5 se va acorda un punct pana la numărul maxim de 20 puncte. 

Pentru un număr de variante orientative de pachet mai mare de 20, oferta nu va fi punctată 

suplimentar. 

 

3. Timp de acoperire a punctelor de livrare 

 

Punctaj maxim:20 puncte 

 

 Se acceptă un timp de acoperire a punctelor de livrare de maxim 60 de minute  

- oferta care reprezintă un timp de livrare de peste 60 minute, va fi respinsă; 

- un timp ofertat sub 30 minute nu va fi punctat suplimentar. 

 

Algoritm de calcul : Timpul de acoperire a punctelor de livrare se va exprima in minute. 

Punctajul se acorda astfel: a) Pentru timpul minim ofertat ( care nu se punctează suplimentar 

daca este mai mic de 30 minute), se va acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte 

termene ofertate, punctajul T(n) se calculează proporţional, astfel: T(n)=(Timpul minim 

ofertat/ Timp n)*punctaj maxim alocat. 
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 4. Capacitatea de înlocuire a produselor livrate și recepționate ca fiind 

necorespunzătoare 

       Punctaj maxim: 15 puncte 

Se accepta un termen de înlocuire a produselor recepționate ca necorespunzătoare de 

maxim 120 de minute (oferta care reprezintă un timp de înlocuire de peste 120 de minute, 

va fi respinsă), un timp ofertat sub 60 de minute nu va fi punctat suplimentar. 

Algoritm de calcul : 4. Capacitatea de înlocuire a produselor livrate și recepționate ca 

fiind necorespunzătoare se va exprima in minute. Punctajul se acorda astfel: 

 a) pentru timpul minim ofertat ( care nu se punctează suplimentar daca este mai mic 

de 60 de minute), se va acorda punctajul maxim alocat;  

b) Pentru celelalte termene ofertate, punctajul T(n) se calculează proporţional, astfel : 

T(n)= ( Timpul minim ofertat/Timp n)*punctajul maxim alocat. 

 

 

Se realizează clasamentul ofertelor, în ordine descrescătoare a punctajului obținut. Este 

declarată câştigătoare, oferta care îndeplineşte cel mai mare punctaj, exprimat cu maxim doua 

zecimale, în urma aplicarii criteriului de atribuire „ cel mai bun raport calitate-preţ". 
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