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Invitație de participare  

la procedura operațională proprie 
pentru depunerea ofertelor având ca obiect achiziția de: Servicii de catering în școală în cadrul 

proiectului ”Toți elevii în școala incluzivă!” RO2020/ACF_A7_MM_40, finanțat de EEA Norway 

Grants în cadrul Active Citizens Fund și va fi implementat la Școala Gimnazială Boureni, Sat 

Boureni, Com. Balș, Jud. Iași 

 

   Organizația Femeilor Târgu Frumos, jud. Iași, vă invită să depuneți oferte în vederea achiziției 

serviciului de catering în școală necesar în cadrul proiectului ”Toți elevii în școala incluzivă!” 

RO2020/ACF_A7_MM_40, finanțat de EEA Norway Grants în cadrul programului Active 

Citizens Fund și va fi implementat la Școala Gimnazială Boureni, Sat Boureni, Com. Balș, Jud. Iași. 

 

 
1. DATE PRIVIND 

ACHIZITORUL 

Organizația Femeilor Târgu Frumos; adresa: Str. Cuza Vodă,  

Bl. 39, Sc. A, Ap. 1, cod poștal: 705300, jud. Iași 

Pagina web. www.octavbancilacorni.ro; 

www.organizațiafemeilor.ro; e-mail: mboanta@gmail.com;  

Mobil: 0722 50 26 91 

2 OBIECTUL CONTRACTULUI Servicii de catering în școală cod CPV: 55524000 – 9 și 

Servicii de catering evenimente proiect cod CPV: 55523100 - 3  

 

3 VALOAREA ESTIMATĂ A 

CONTRACTULUI 
Valoarea în lei RON 181.931,44 fără TVA, la care se 

adaugă TVA conform reglementărilor în vigoare 

4 CĂI DE ATAC: CONTESTAȚII Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, cod poștal: 030084 București 

e-mail: office@cnsc.ro, tel. (021)3104642 (41) 

 

5 CANTITĂȚI Masă caldă elevi: 130 porții x 70 elevi x 18,37 lei/porție 

(val.medie) =  167229,88 lei RON, fără TVA, la care se adaugă 

TVA conform reglementărilor în vigoare 

Masă caldă voluntari: 160 porții x 2 voluntari x  45,94 lei/porție 

(val.medie) =  14701.536 lei RON, fără TVA, la care se adaugă 

TVA conform reglementărilor în vigoare 

 

6 DATE PRIVIND PROCEDURA 

DE ATRIBUIRE 

Art. 6 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice 

Ordinul MFE 1284/2016 Privind procedurile competitive 

aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea 

contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri 

europene 

7 CRITERII DE ELIGIBILITATE 

ȘI CAPACITATEA 

OPERATORULUI ECONOMIC 

Criteriile de eligibilitate sunt detaliate în Caietul de sarcini anexat, 

în mod obligatoriu trebuie să fie înscrisă activitatea de catering în 

actul constitutiv, să dețină toate avizele solicitate la zi pentru 
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preparare și transport masă caldă în școală. 

Capacitatea operatorului de a realiza în condiții certificate, toate 

operațiile necesare preparării zilnice a mesei calde pentru elevi și 

transportul specific de alimente preparate, ce trebuie menținute la 

calitatea și temperatura solicitată 

Ofertantul trebuie să completeze în mod obligatoriu formularele 2, 

3 și 4   anexate prezentei invitații. 

8 SPECIFICAȚIILE TEHNICE 

ALE SERVICIILOR DE 

CATERING CE URMEAZĂ A 

FI FURNIZATE 

Specificațiile tehnice sunt prezentate în Caietul de sarcini anexat, 

pentru servicii de catering în școală, cod CPV: 55524000 - 9 și 

servicii de catering evenimente în proiect, cod CPV 55523100 - 3 

Ofertantul trebuie să: 

- respecte particularitățile unității de învățământ și ale elevilor 

incluși în program, precum și termenul de livrare, zilnic orele 

12,15 – 13,30  

- să păstreze rețetarele și gramajele stabilite, corelate cu vîrsta 

elevilor din grupul țintă 

- să respecte piramida nutrițională în alimentația copiilor și 

adolescenților în creștere, necesarul caloric, grupele de alimente 

-  să asigure condițiile igienico-sanitare prevăzute de normative în 

vigoare la depozitarea, păstrarea și prepararea produselor agro-

alimentare 

- să păstreze 48 de ore câte o mostră alimentară din fiecare fel de 

mâncare din meniul servit elevilor 

-să asigure transportul alimentelor în condițiile cerințelor DSVSA 

Iași 

- să preia resturile alimentare în saci speciali și să le transporte la 

locul de depozitare a resturilor menajere și separat/sortate pentru 

materialele de unica folosință utilizate (detalii în caietul de 

sarcini) 

9 TERMENUL LIMITĂ DE 

DEPUNERE A OFERTELOR 

 

31.08.2022, data poștei, ofertele vor fi trimise în format fizic prin 

poștă (metodă selectată pentru a facilita depunerea de oferte în 

mediul rural) 

10 ADRESA LA CARE SE TRIMIT 

OFERTELE 

Adresa poștală: Școala Gimnazială Boureni, Sat Boureni, Com. 

Balș, jud. Iași, cod poștal 705302 

11 LIMBA ÎN CARE TREBUIE 

REDACTATE  OFERTELE 

Limba în care trebuie redactată oferta este limba română 

12 MODUL DE PREZENTARE A 

OFERTEI 

Trimiterea poștală a ofertei trebuie făcută într-un plic format A4 

cu adresa Școlii Gimnaziale Boureni, sat Boureni, com. Balș, jud. 

Iași, care va fi introdus în alt plic format A4 cu mențiunea ”Ofertă 

pentru serviciul de catering în școală!” și ”A nu se deschide 

înainte de 01.09.2022 ora 12, data la care se vor deschide plicurile 

care conțin ofertele primite. 

13 PERIOADA DE 

VALABILITATE A OFERTEI 

Perioada de valabilitate a ofertei prezentate trebuie să fie de 

minim 1 lună. 

 

14 DATA; ORA și LOCUL 

DESCHIDERII  OFERTEI 

Data este 01.09.2022, ora 12, locul: Școala Gimnazială Boureni, 

sat Boureni, com. Corni, jud. Iași 

15 DATA LIMITĂ DE 

SOLICITARE A 

CLARIFICĂRILOR 

Data limită de solicitare a clarificărilor privind specificațiile 

tehnice și/sau financiare solicitate, este 24.08.2022, cu 6 zile 

înaintea datei limită de depunere a ofertelor 

16 FINANȚAREA ACHIZIȚIEI Achiziția serviciilor de catering masa caldă pentru elevi și masă 
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pentru participanții la evenimente organizate în proiect (inclusiv 

voluntari în proiect), este finanțată de EEA NORWAY GRANTS 

prin Active Citizens Fund, în proiectul ”Toți elevii în școala 

incluzivă!” RO2020/ACF_A7_MM_40 

17 CRITERIUL DE ATRIBUIRE A 

CONTRACTULUI 
Criteriu de atribuire este cel mai mic preț 

 

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea 

contractelor de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui 

capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 

Lista formularelor anexate: 

Formularul –1: Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din legea nr. 98/ 2016 privind 

achiziţiile publice; 

Formularul – 2: Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 in legea nr. 98/ 2016 privind 

achiziţiile publice; 

Formularul –3: Declarație privind conflictul de interese; 

Formularul –4: Formular propunere tehnică 

Formularul –5: Formular de ofertă + anexa; 

Formularul –6: Scrisoare de înaintare; 

Formularul –7: Model contract 
 

 

 

 

 

 

Manager proiect                                                                      Manager financiar 

Boantă Mioara                                                                        Pîntea Mariana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


