
CAIET  DE  SARCINI 

privind achiziţia de servicii de catering pentru școli 

Centrul  Scolar de Educatie Incluziva Nr. 1 Sibiu 
Cod CPV 55524000-9 (Rev.2) 

 

 

  

        Prezentul Caiet de Sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie 

ansamblul cerinţelor pe baza cărora ofertantul participant la procedură isi va elabora propunerea 

sa in vederea atribuirii contractului de achizitii publice avand ca obiect prestarea serviciilor de 

catering - pregătirea, prepararea şi livrarea zilnica a hranei pentru elevi, la sediul Centrului 

Scolar de Educatie Incluziva Nr. 1, din Sibiu, str. Filarmonicii, nr. 18, tel. 0269.210307.  

          Organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie se efectuează conform prevederilor 

cuprinse în: 

        -   Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;  

        - Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 

98/2016 privind achizitiile publice;        
 

OBIECTUL CONTRACTULUI: 

 

 Obiectul contractului de achiziţie publică îl constituie prestarea serviciilor de catering, 

respectiv pregătirea, prepararea şi livrarea zilnică a hranei pentru elevii  Centrului  Scolar de 

Educatie Incluziva Nr. 1 Sibiu, cu începere de la data semnării sale de către părţi.  

 Prestatorul se obligă să asigure zilnic pregătirea, prepararea şi livrarea hranei pentru 

elevii care frecventează cursurile autoritatii contractante, în cantităţile şi conţinutul caloric 

stabilit prin normele de hrană prevăzute de legislaţia în vigoare (Legea 123/2008, Ordinul 

1563/2008), 

 

CONSIDERAŢII GENERALE: 

 

DESCRIEREA SERVICIULUI DE CATERING: 

 

Ofertantul se obliga la „Prestarea serviciului de catering pentru asigurarea hranei elevilor 

din cadrul Centrului Scolar de Educatie Incluziva Nr. 1 Sibiu”, in cantitatile si continutul caloric 

stabilit prin normele de hrana prevazute de legislatia in vigoare si cu respectarea Hotărârii nr. 
904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute 
de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile 

colective din instituţiile publice de asistenţă socială. 

 

Prestarea serviciilor de catering se va efectua o data pe zi dupa cum urmeaza: 

Denumire servicii COD CPV Termen  

prestari servicii 
SERVICII DE CATERING 

PENTRU SCOLI 

55524000-9 Zilnic, intre orele 11,00 – 11,30 se va livra 

pranzul (din ziua respectiva) 



 

 La unitatea „Centrul Scolar de Educatie Incluziva nr. 1 Sibiu” hrana consta in  masa 

de pranz. 

 

Masa de pranz (masa principala) va fi compusa din 3 (trei) feluri de mancare plus un 

fruct: 

 

1.Felul I     - sandvis diverse sortimente     180 - 190gr.        

2.Felul II   - preparat din carne + garnituri, mancaruri si/sau salate,  

si/sau paine          370 - 390 gr 

3.Felul III – desert                110 - 120 gr 

4.Fruct          180 - 200 gr  

 

Felul I Sandvisurile vor fi diversificate in fiecare zi a saptamanii, urmand a contine 

urmatoarele : 

 Sandvis cu snitel de pui : bagheta, unt, snitel, cascaval, salata verde, rosi i - 190 gr 

 Sandvis cu snitel de porc : bagheta, unt, snitel, cascaval, salata verde, rosii - 190 gr 

 Sandvis cu salam uscat : bagheta, unt, salam uscat, cascaval, salata verde, ardei  - 190 gr 

 Sandvis cu sunca de porc : bagheta, unt, sunca porc, cascaval, salata verde, ardei  - 190 gr 

 Sandvis cu sunca de pui : bagheta, unt, sunca pui, cascaval, salata verde, ardei  - 190 gr  

 

Felul II (fel de baza) va fi compus din : 

 Preparat din carne de pui, vita, porc sau peste   110 – 120 gr 

 Garnitura (cartofi, orez, paste fainoase, mamaliga, fasole,  

mazare, linte, spanac, etc)         150 – 160 gr 

 Salata (legume crude, muraturi, etc)     70 gr 

 Paine         40 gr 

 

Felul III va fi reprezentat de un desert 

 Desert : salam de biscuiti      110 - 120 gr 

 Desert : placinta cu mere      110 - 120 gr 

 Desert : placinta cu branza de vaci, etc    110 - 120 gr 

Aceste gramaje reprezinta gramajele preparatelor finite. 

 

 Fructul va fi reprezentat de o banana, o portocala, 

 doua sau trei clementine/mandarine, etc     180 – 200 gr 

    

 

Valoarea alocata pentru un elev/zi – Masa de pranz (Felul I + Felul II + Felul III + Fruct) 

Masa de pranz Valoare/meniu 

fara TVA (Lei) 

Valoare/meniu 

cu TVA (Lei) 

1. Felul I     - sandvis 4,96 5,41 

2. Felul II   – fel de baza 6,88 7,50 

3. Felul III – desert 2,16 2,35 

4. Fruct 1,22 1,33 

Total valoare alocata/elev/zi 15,22 16,59 



 

Asadar valoarea unui meniu zilnic, reprezentand masa de pranz (Felul I + Felul II + Felul 

III + Fruct), pentru un elev, va fi de 15,22 lei fara TVA (16,59 lei cu TVA). 

 

Pentru a se realiza un aport echilibrat al factorilor nutritivi trebuie ca alimentele sa fie 

combinate intr-un anumit mod si in anumite proportii conform nevoilor organismului. 

 Prestatorul va prezenta autoritatii contractante, in forma scrisa, pana cel tarziu in ziua de 

miercuri a fiecarei saptamani o propunere de meniu pentru saptamana urmatoare.Dupa 

analizarea propunerii de meniu, autoritatea contractanta va transmite prestatorului confirmarea 

meniului asa cum a fost primit sau observatii/modificari asupra acestui meniu in cazul in care 

acestea exista, pana cel tarziu in ziua de vineri a fiecarei saptamani pentru saptamana urmatoare. 

Prestatorul nu poate sa modifice meniul prestabilit, fara acordul autoritatii contractante. 

Comanda pentru numarul de portii ce vor trebui preparate si servite elevilor se va 

transmite prestatorului zilnic, pana cel tarziu la orele 09.15, pentru masa ce se va servi in 

aceeasi zi, pe baza foii zilnice de prezenta a elevilor. 

Livrarea preparatelor se va face zilnic, pana cel tarziu la orele 11.30 respectandu-se 

numarul de calorii conform legislatiei in vigoare. 

 

Programul de servire al mesei: 

 Programul de servire al mesei de pranz in unitatea noastra este intre orele 11,30 – 12,00. 

 Autoritatea contractanta solicita ca mancarea gatita sa se pastreze calda in recipiente 

profesionale.  

 Autoritatea contractanta nu admite oferte alternative. 

 

 

I. CONSIDERATII PRIVIND REALIZAREA PROPUNERII TEHNICE: 

 

CONDIŢII MINIME IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: 

 

 Ofertantul participant la procedura trebuie sa respecte particularitatile unitatii de 

invatamant  beneficiare ale serviciului de catering prevazute in caietul de sarcini. 

Ofertantul participant la procedura trebuie sa aiba inscris in statutul societatii , ca obiect 

de activitate, servicii de catering. 

La prepararea mancarurilor se vor folosi gramajele indicate in retetarele pe care 

prestatorul le foloseste. 

Prestatorul trebuie sa respecte piramida alimentara pentru nutritia copiilor si 

adolescentilor in functie de necesarul caloric, grupe de alimente si grupe de varsta, pentru 

asigurarea cresterii si a unei stari de sanatate si imunitate corespunzatoare. 

Prestatorul trebuie sa asigure, in lipsa unor produse prevazute in meniurile saptamanale, 

alte produse prin substituire, numai in cazuri exceptionale si cu aprobarea prealabila a 

reprezentantului autoritatii contractante la echivalentul valoric si nutritional al celor inlocuite. 

Prestatorul trebuie sa asigure conditiile igienico-sanitare prevazute de actele normative in 

vigoare pentru depozitarea si pastrarea produselor agro-alimentare pentru prepararea si 

transportul hranei. 



 La realizarea propunerii de meniu prestatorul trebuie sa ia in considerare urmatoarele:   

- realizarea unui raport optim intre principiile alimentare de baza (proteine, lipide, 

glucide, etc.) 

- afectiunile, bolile, si indicatiile medicale; 

- anotimpul in care se aplica meniurile; 

- pe parcursul unei saptamani sa nu se repete felurile de mancare; 

- realizarea unor preparate cu gust bun, miros placut, agreate de catre cei care le 

consuma; 

- preparatele sa fie consistente si sa dea senzatie de satietate; 

- preparatele sa fie variate atat prin felul produselor, cat si prin tehnologia culinara 

folosita. 

- eventualele observatii despre preparate preferate sau mai putin preferate vor fi aduse la 

cunostinta prestatorului de catre autoritatea contractanta pe masura ce aceasta le va primi 

de la elevi. 

Receptia hranei se va realiza zilnic de catre autoritatea contractanta prin persoanele 

desemnate de directorul unitatii de invatamant.Prestatorul va prezenta la livrare procesul 

verbal de receptie al hranei insotit de declaratia de conformitate si calculul caloriilor si 

gramajul pe portie.Nu se va distribui hrana fara avizul personalului de specialitate si/sau 

directorului unitatii.In cazul constatarii unor deficiente in prestarea serviciilor, acestea de vor 

comunica imediat, in scris, prestatorului. 

In cazul in care se vor constata abateri care pot conduce la consecinte grave la starea de 

sanatate a beneficiarilor, personalul de specialitate si/sau directorul vor avea dreptul sa sisteze 

distribuirea hranei, iar prestatorul va fi obligat sa inlocuiasca alimentele sau hrana 

neconforme cu alta/altele corespunzatoare, fara a pretinde plati suplimentare pentru 

aceasta, in termen de maxim 2 (doua) ore de la primirea notificarii,Daca deficientele 

constatate nu sunt remediate in termenul stabilit, se va putea declansa procedura de reziliere a 

contractului cu toate consecintele ce decurg din aceasta. 

Cantitatile constatate lipsa, daca vor exista, vor fi acoperite in cel mai scurt timp posibil. 

Ofertantul  are obligatia prelevarii de probe la sediul sau din fiecare fel de mancare 

conform legislatiei in vigoare, care se vor pastra 48 de ore de la data prelevarii in recipiente 

corespunzatoare, sigilate si etichetate corespunzator, in spatiu frigorific special destinat si 

adecvat acestui scop, dotat cu termometru si grafic de temperatura actualizat de persoana 

responsabila desemnata. 

Se interzice darea in consum a alimentelor in situatia nerecoltarii probelor alimentare din 

fiecare fel de mancare. 

In cazul aparitiei unor imbolnaviri sau suspiciuni de imbolnaviri cu transmitere digestiva 

la elevii care au servit masa, acestia vor putea reprezenta in caz de litigiu, o asa numita 

„contraproba”. 



In situatia nerespectarii de catre personalul propriu a masurilor referitoare la prevenirea si 

combaterea bolilor transmisibile, cat si a normelor sanitar–veterinare, prestatorul va suporta dupa 

caz sanctiuni administrative, contraventionale sau penale. 

Ofertantul are obligatia sa permita membrilor desemnati ai comisiei de monitorizare ai  

serviciului de catering, constituita de autoritatea contractanta avand ca atributiuni respectarea 

prelevarilor contractuale de catre partile contractante, cat si a prevedeilor legale, normele sanitar-

veterinare si de igiena legate de obiectul contractului, a caror identitate va fi adusa  la cunostinta 

prestatorului in scris sa efectueze periodic si inopinat controale la sediul prestatorului unde se 

prepara hrana. 

 

 

CERINTE SPECIFICE PRIVIND TRANSPORTUL HRANEI LA SEDIUL 

AUTORITĂŢII CONTRACTANTE: 

  

 Transportul hranei va fi asigurat de catre prestator cu mijloacele sale de transport fara 

modificarea pretului din propunerea financiara, pana la sediul autoritatii contractante. 

 Transportul hranei se va face numai cu mijloace de transport autorizate sanitar-veterinar, 

autorizatia insotind in permanenta mijloacele de transport dotate corespunzator, folosite in scopul 

pentru care au fost autorizate, insotite de personal calificat, echipat corespunzator si avizat 

medical.  

Hrana calda trebuie ambalata etans - vase de inox, caserole etc.- care au capacitatea de a 

mentine mancarea calda.Caserolele la randul lor trebuie transportate in cutii speciale care sa 

mentina atat temperatura cat si mediul foarte curat si anume cutii termoizolante prevazute la 

interior cu alte cutii de material plastic care sa fie usor de igienizat/curatat si intretinut. 

Sandvisurile trebuie sa fie ambalate etans fiecare in parte iar apoi ambalate/asezate in 

cutii/pungi de unica folosinta 

Fructele vor fi transportate in pungi/ladite de plastic  separate astfel incat sa se evite 

lovirea lor pe timpul transportului si manipularii. 

 Prestatorul va asigura inclusiv vesela de unica folosinta (tacamuri, servetele) sau vesela 

din inox sterilizate, astfel incat sa fie asigurata respectarea normelor de igiena si sanitar-

veterinare. 

 

CERINŢE 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 autoritatii contractante, va avea 

controlul medical periodic efectuat la zi si va fi dotat cu echipament de protectie adecvat.Numai 

acest personal, avizat medical va putea distribui felurile de mancare, iar pachetele cu hrana vor fi 

predate persoanei imputernicite din scoala, pachte insotite de avizul de expeditie. 

 Controlul medical periodic al personalului care participa in mod direct la primirea, 

manipularea, prelucrarea alimentelor precum si cel al personalului care participa la distribuirea 

hranei preparate se va efectua de catre ofertant in conformitate cu Normele de Protectie a Muncii 

pentru Unitatile de Alimentatie Publica si conform indicatiilor medicului de medicina muncii, 

putand fi verificat de catre autoritate contractanta ori de cate ori aceasta considera ca este 

necesar. 



  

 

 

 

CERINŢE 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.  

 Toate alimentele si ingredientele folosite la pregatirea si prepararea hranei trebuie sa fie 

proaspete pentru a nu pune in pericol sanatatea copiilor. 

 Produsele intermediare şi produsele finite, posibile de a fi mediu de dezvoltare a micro-

organismelor 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 elevilor 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. 

 Sanvisurile vor fi ambalate individual si etichetate conform legislatiei in vigoare. 

 Desertul va fi ambalat individual si etichetat conform legislatiei in vigoare. 

 Fructele distribuite vor fi proaspete.  

 Este interzisă păstrarea alimentelor de la o masă la alta. 

 

 

II. DOCUMENTELE PENTRU CALIFICAREA OFERTANTILOR 

 

In vederea calificarii, ofertantii depun urmatoarele documente: 

 

1. Certificat de inregistrare cu datele de identificare ale ofertantului, in copie lizibila 

cu mentiunea „conform cu originalul” 

2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului in original sau copie 

lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” 

3. Certificat fiscal privind achitarea obligatiilor fiscale catre bugetul de stat, 

eliberat de catre Directiile ANAF teritoriale, din care sa reiasa ca ofertantul nu 

inregistreaza debite scadente lunii anterioare deschiderii ofertelor.Acest certificat 

trebuie depus in original sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si 

trebuie sa fie valabil la data deschiderii ofertelor. 

4. Certificat fiscal privind achitarea obligatiilor fiscale catre bugetul local, eliberat 

de catre Directiile fiscale locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu inregistreaza 

debite scadente lunii anterioare deschiderii ofertelor.Acest certificat trebuie depus in 

original sau sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” . ” si trebuie sa fie 

valabil la data deschiderii ofertelor. 



5. Autorizatie de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, 

emisa de catre A.N.S.V.S.A., in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” 

6. Autorizatie pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica, emisa de catre 

Primaria de pe raza localitatii unde este inregistrat punctul de lucru, in copie lizibila 

cu mentiunea „conform cu originalul”  

7. Dovada ca ofertantul detine mijloc de transport echipat si dotat corespunzator 

pentru transportul hranei, pentru transportul marfurilor perisabile, in copie lizibila 

cu mentiunea „conform cu originalul” 

8. Declaratia privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. 
9. Cifra de afaceri globala, pe ultimii 3 ani. 

10. Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 

98/2016 

11. Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 

98/2016 

12. Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea 

98/2016 

13. Declaratia pe proprie raspundere ca nu se afla in nici una din situatiile potrivit 

art.59 si art.60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu următoarele 

persoane: Rodica Delia Făgeţan, Florentina Schiau, Alina Maria Chişluca, Ana 

Bozdoc, Nicoleta Nan, Laura Opris, Delia Prodea, Julieta Toma, Ovidiu Farcas, 

Florin Cosman, Gabriella Petrea. 
 

III.   CRITERIUL DE ATRIBUIRE: 

 

În conformitate cu prevederile art. 187 din Legea nr. 98/2016,  in determinarea ofertei cea 

mai avantajoasa din punct de vedere economic se foloseste criteriul "preţul cel mai scăzut", 

stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul 

ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care 

rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la 

procedura de atribuire. 

Oferta care este declarată câştigătoare în acest caz trebuie să îndeplinească în totalitate 

cerinţele din documentaţia de atribuire. 

În situaţia în care preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea 

fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică care 

face obiectul prezentei achizitii şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare 

pentru îndeplinirea acestui contract, oferta admisibilă cu  "preţul cel mai scăzut" va fi declarată 

INACCEPTABILĂ şi autoritatea contractantă este în drept să anuleze achiziţia publică. 

 

 

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE 

. 

            Tariful (preţul) unitar pentru prestarea de servicii la destinaţia finală va fi exprimat în 

LEI, fără TVA, numai cu două zecimale (două cifre după virgulă). 

În cazul propunerilor financiare care conţin preţuri (tarife) cu mai multe cifre după 

virgulă se vor lua în considerare, pentru departajare, numai primele două cifre. 



La data încheierii contractului de servicii, ofertantul va prezenta obligatoriu calculaţia de 

preţ pentru serviciile ce se vor presta. 

 Propunerea financiară (oferta) va fi elaborată, în mod obligatoriu, cu respectarea datelor 

şi condiţiilor din prezentul Caiet de Sarcini. 

            Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile. 

            Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin compararea preţurilor prezentate în 

cadrul ofertelor admisibile. 

            Oferta admisibilă cu preţul cel mai scăzut ofertat va fi declarată câştigătoare. 

      Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată 

perioada de valabilitate. 

 In cazul in care vor exista doua oferte financiare cu acelasi pret, respectiv pretul cel mai 

scazut, atunci ofertantii aflati in aceasta situatie vor trebui sa retransmita oferta financiara in 

plic inchis la sediul autoritatii contractante. 

 Prestatorul a carui oferta va fi desemnata castigatoare va trebui sa posteze oferta in 

Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP) astfel incat autoritatea contractanta sa 

poata accesa si achizitiona aceste servicii din SEAP, conform Legii nr. 20 din 04.03.2016. 

 

 

  

 

 

        INTOCMIT, 

COSMAN FLORIN 
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