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DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PRIVIND ACHIZIŢIA 

DE SERVICII DE CATERIG  
Achizi ție pe loturi 

 
      din 31.08.2010 
 
Achizitor:  Universitatea Titu Maiorescu din București 
Titlul proiectului 
POSDRU: 

CENTRU PENTRU INFORMARE, CONSULTANŢĂ ŞI MENTORAT ÎN VEDEREA 
PROMOVĂRII CULTURII ANTREPRENORIALE 

ID proiect POSDRU:  57836 
Calitatea 
achizitorului în 
cadrul proiectului: 

Beneficiar 

 
 

1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1. Achizitor : 

Denumire:   Universitatea Titu Maiorescu 
Adresa:   Calea Văcăreşti, nr 187, sector 4, cod 040051, Bucureşti, România 
Persoa na de contact:   Iustin Priescu Telefon: 021/311.22.97 
Email: antreprenor@utm.ro Fax: +4021/311.22.97  

 
1.2.   

a. Termen limit ă de depunere a ofertelor: 17 septembrie 2010, ora 1 2:00 

b. Adresa unde se primesc ofertele:  

Universitatea Titu Maiorescu 
Strada Dâmbovnicului nr.22, sector 4, cod 040051, Bucureşti 
Clădirea Rectorat (etaj IV) 
 
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia 

pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de către 
achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise. 

 



        

 
 
2. OBIECTUL  CONTRACTULUI DE ACHIZI ŢIE  

2.1.  Descriere 

 
2.1.1.Denumirea contractului de achizi ţie:  Furnizare servicii de catering in cadrul proiectului cofintat 
prin POSDRU 92/3.1./S/57836 la București, Târgu Jiu, Piatra Neamț, Curtea de Argeș, Turnu 
Măgurele 
 
 
2.1.2. Descrierea serviciilor/produselor ce vor fi achizi ţionate: 
In cadrul proiectului POSDRU/92/S/3.1./57836 se asigură grupelor de participanţi la cursuri catering, 
în: București, Târgu Jiu, Piatra Neamț, Curtea de Argeș, Turnu Măgurele; precum și catering pentru 
conferințele de lansare și de finalizare a proiectului la București..  
Descrierea completa a serviciilor se regăseşte la pct. 5. DESCRIEREA OBIECTULUI 
CONTRACTULUI (SPECIFICATII TEHNICE)  
Aceast ă procedur ă de achizi ție se desf ășoară pe loturi. 
 
 
2.1.3. Denumire contract şi loca ţia lucr ării, locul de livrare sau prestare 

a. lucrări b. produse c. servicii             

Execuţie  
Proiectare şi execuţie 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor  
specificate de achizitor 

Cumparare     
Leasing 
Inchiriere 
Cumparare în rate 

Categoria serviciului  
2A                                     
2B x 
 
COD CPV – 55500000-5 

Principala locaţie a lucrării: Principalul loc de livrare: 
 

Principalul loc de prestare: 
Lot 1 - București 
Lot 2 - Târgu Jiu 
Lot 3 - Piatra Neamț 
Lot 4 - Curtea de Argeș 
Lot 5 - Turnu Măgurele 
 

 
2.1.4. Durata contractului de achizi ţie 
Contractul intră in vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 30.06.2012 
 

 
 

3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 
STABILIREA OFERTEI CÂ ŞTIGĂTOARE 

 

Preţul cel mai scăzut                                                                                                         
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                                         X 
 



        

Factori de evaluare  Pondere  Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare  
1. Pretul ofertei fara TVA 75% Punctajul financiar= (pretminim x 75%)/pretofertat 

Pretminim=pretul cel mai scazut din ofertele considerate 
admisibile si conforme dpv tehnic 
Pretofertat=pretul ofertei evaluate 
Maxim 75 de puncte. 
 

2. Calitatea ofertei tehnice 20% Pentru oferta care indeplineste numai cerintele minimale 
se va acorda “0” puncte.  
 
Cerinte punctate peste cerintele minimale vor fi 
urmatoarele: 
 

1. Gramajul fiecarui preparat pe portie (maxim 12 
puncte) 

Punctajulgramaj= (gramajmaxim x 12%)/gramajofertat 

Gramajmaximm= gramajul cel mai mare din ofertele 
considerate admisibile si conforme dpv tehnic 
Gramajofertat= gramajul ofertei evaluate 
 

2. Varietatea meniurilor (numarul de meniuri 
alternative la acelasi pret ofertate) (maxim 8 
puncte) 

Punctajulvarietate= (varietatemaxim x 8%)/varietateofertata 

Varietatemaximm= numarul cel mai mare de meniuri 
alternative ofertate considerate admisibile si conforme dpv 
tehnic 
Varietateofertat= numarul de meniuri alternative la acelasi 
pret ofertate in oferta evaluata 
 

3. Elemente de plus valoare 5% 1. Asigurarea calitatii mancarii conform standardelor 
de calitate ISO 220000  (HACCP)  si/sau ISO 
9001. (2 Puncte) 

2. Asigurarea transportului hranei conform 
standardelor de calitate ISO 9001 (3 puncte) 
 

TOTAL 100% Maxim 100 puncte  
 

 
 

4. PREZENTAREA OFERTEI 

4.1. Limba de redactare a ofertei  Limba română 

4.2. Moneda în care este exprimat 
pre ţul contractului 

 Lei 

4.3. Perioada minim ă de 
valabilitate a ofertei 

Până la : 17.10.2010 

4.4. Modul de prezentare a ofertei 
(tehnic şi financiar) 

Oferta este formată din:  
1. Oferta tehnică, 
2. Oferta financiară   
3. Documente de calificare 

 
1. Oferta tehnic ă se va prezenta pentru fiecare LOT in parte 

şi va cuprinde descrierea tehnică detaliată a serviciilor 
ofertate precum şi toate informaţiile semnificative în 

 



        

vederea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice prevăzute la pct. 5. DESCRIEREA 
OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATII TEHNICE), 
conform – Formular 1 – anexat. Prin oferta tehnică, 
ofertanţii vor trebui să-şi ia angajamentul prestării integrale 
şi în intervalul de timp solicitat de achizitor a serviciilor 
cerute. Operatorii economici trebuie să țină cont că la 
elaborarea ofertei tehnice trebuie să aibă în vedere 
nediscriminarea pe criterii legate de egalitatea de şanse şi 
diversitate socio-culturală precum şi de obligaţiile referitoare 
la condiţiile de muncă şi protecţia muncii.  

2.  Oferta financiar ă se va prezenta pentru fiecare LOT in 
parte şi va con ţine - Preţ unitar pentru o zi de catering 
(preţ prânz; respectiv preț bufet pe persoană) Formular 2-
anexat. Preţurile vor fi exprimate in LEI fără TVA .  

3. Documente de calificare  
Formular A – anexat  
Încadrarea în situația prevăzută la art.180 din OUG 34/2006 
atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru 
atribuirea contractului de achiziție publică. 
Formular B   - anexat  
Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181 din OUG 34/2006 
Certificatul de inregistrare fiscal ă (CUI) 
Autoriza ție de func ționare (copie) 
Autorizatie sanitar-veterinara (copie) 
Certificatul constatator  emis de Oficiul Registrul 
Comertului – original  – se va depune la semnarea 
contractului.  

 
Lipsa oricăruia dintre documentele de calificare menționate va duce 
la descalificarea ofertantului. 
Neprezentarea propunerii tehnice si / sau financiare si/sau a 
documentelor de calificare are ca efect respingerea ofertei ca 
necorespunzătoare si descalificarea ofertantului.  
 
Ofertele se primesc la adresa : Universitatea Titu Maiorescu, 
Dâmbovnicului nr.22, cod 040051, sector 4, Bucuresti , clădirea 
Rectorat (etaj IV) până la data de 17.09.2010, ora 12:00 
 
Ofertele vor fi prezentate în plic închis, ştampilat. 
Plicul va conține următoarele documente: 

- Oferta tehnică 
- Oferta financiară 
- Documente de calificare 

4.5. Posib ilitatea retragerii sau 
modific ării ofertei 

Orice ofertant are dreptul să-şi modifice sau să-şi retragă oferta 
numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei si 
numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. Achizitorul nu este 
răspunzător în cazul in care ofertantul depune noua oferta, 
modificata, însă aceasta ajunge la achizitor după data si ora limită, 
stabilită în documentaţia de atribuire. O astfel de ofertă va fi 
considerată ca întârziată şi prin urmare respinsă, urmând a se 
păstra la sediul achizitorului nedeschisă.  
Ofertantul nu are dreptul să-şi retragă sau să-şi modifice oferta 
după expirarea datei limită stabilită pentru depunerea ofertelor, sub 



        

sancţiunea descalificării acestuia de la procedura pentru atribuirea 
contractului de achiziţie.  
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina 
ofertantului.  
Oferta depusă la o altă adresă a achizitorului decât cea stabilită, 
sau după expirarea datei limită pentru depunere este considerată 
întârziată şi prin urmare respinsă, şi se păstrează la sediul 
achizitorului nedeschisă. 
Ofertele depuse pot fi modificate sau retrase până la data de 
17.09.2010, ora 12:00 
 

4.6. Informa ţii referitoare la 
termenele pentru livrarea 
bunurilor/prestarea serviciilor 

Prestarea serviciilor se va efectua de către ofertantul declarat 
câştigător cu respectarea cerinţelor prezentei oferte şi contractului 
de prestări servicii care se va încheia în acest sens. 
 

4.7. Modalit ăţi de contestare a 
deciziei achizitorului de atribuire a 
contractului de achizi ţie şi de 
solu ţionare a contesta ţiei 

Decizia achizitorului poate fi contestată depunând o contestaţie în 
termen de maxim 6 zile de la comunicarea deciziei de atribuire a 
contractului de achiziţie publică (Procesului-verbal de selectare a 
ofertei câştigătoare).  
Contestaţia depusă peste acest termen va fi respinsă ca tardivă. 
Contestaţia depusă înainte de comunicarea deciziei de atribuire a 
contractului de achiziţie publică va fi respinsă ca prematură. 
Contestaţia depusă la achizitor se soluţionează de către o comisie 
desemnată în acest sens de către reprezentantul legal al 
achizitorului. Contestaţia trebuie însoţită de toate înscrisurile pe 
care se întemeiază. Contestaţiile neînsoţite de documente suport 
vor fi respinse ca neîntemeiate.  
Termenul de soluţionare a contestaţiei este de maximum 5 zile de 
la primirea acesteia. Şedinţa de soluţionare a contestaţiei nu este 
publică. Comisia de soluţionare a contestaţiei va putea respinge 
contestaţia ca neîntemeiată, nefondată, tardivă, prematură, ori ca 
rămasă fără obiect sau o va putea admite, caz în care contractul de 
achiziţie se va rezilia iar procedura de achiziţie se va anula urmând 
a fi reluată.  

4.8. Clauzele contractu ale 
obligatorii, inclusiv condi ţiile de 
actualizare/modificare a pre ţului 
contractului de achizi ţie 

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa oricând contractul de 
achiziţie, indiferent de motiv, printr-o notificare scrisa adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie şi punere în întârziere 
prealabilă şi fără intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti ori 
vreunui organ cu atribuţii jurisdicţionale. În acest caz, contractul va 
înceta începând cu data menţionată în acest sens in notificarea 
transmisă de către achizitor, prestatorului. Preţul serviciilor prestate 
până la momentul denunţării se va achita de beneficiar. 
Preţul unitar al contractului de achiziţie este ferm şi neajustabil pe 
toată durata contractului.  
Factura se va emite de către prestator în baza avizelor de însoţire 
confirmate de un reprezentant al beneficiarului. Factura se emite la 
începutul lunii pentru luna anterioara.  
Plata se va face numai prin transfer bancar, OP sau internet 
banking, pe baza facturii, in termen de 30 zile lucrătoare de la 
primirea acesteia.  
Contractul de achiziţie va conţine datele de identificare ale părţilor 
semnatare, obiectul, preţul unitar, durata contractului, condiţii de 
suspendare/reziliere (incluzând clauzele de mai sus). Varianta de 
meniu va fi comunicată în scris, cu o săptămână înainte, pe fiecare 
lot in parte. 



        

 
5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICA TII TEHNICE)  

 
Cerin ţele impuse în prezenta documenta ţie sunt cerin ţe minime . Orice ofertă prezentată, care 
se abate de la pct. 5. “Descrierea obiectului contractului (specificatii tehnice)”, va fi luată în 
considerare, dar numai în măsura în care oferta tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ 
superior cerinţelor minimale prezentate mai jos. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice 
inferioare celor prevăzute sau care nu satisfac cerinţele de la pct. 5. “Descrierea obiectului 
contractului (specificatii tehnice)” va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.  
 
Servicii de catering, Cod CPV 55500000-5  
LOT 1 Servicii de catering la Bucure ști 

 
a.Prânz  
Cantitatea estimată: 25 persoane x 98 zile ( sâmbătă, duminică)  

 
b. Bufet 

Cantitatea estimată: 100 persoane – data de 30.09.2010 
Cantitatea estimată : 50 persoane – data aproximativa – mai/iunie 2012. 
 

Servicii de catering, Cod CPV 55500000-5  
LOT 2 Servicii de catering la Târgu Jiu 

a.Prânz  
Cantitatea estimată: 25 persoane x 98 zile ( sâmbătă, duminică)  
 

Servicii de catering, Cod CPV 55500000-5  
LOT 3 Servicii de catering la Piatra Neam ț 

a.Prânz  
Cantitatea estimată: 25 persoane x 98 zile ( sâmbătă, duminică)  
 

Servicii de catering, Cod CPV 55500000-5  
LOT 4 Servicii de catering la Curtea de Arge ș 

a.Prânz  
Cantitatea estimată: 25 persoane x 98 zile ( sâmbătă, duminică)  
 

Servicii de catering, Cod CPV 55500000-5  
LOT 5 Servicii de catering la Turnu M ăgurele 

a.Prânz  
Cantitatea estimată: 25 persoane x 98 zile ( sâmbătă, duminică)  
 
 

CONDIŢII MINIMALE / SPECIFICAŢII TEHNICE  
 
Bufet: 
a. Gustări reci și calde 
b. Desert 
c. Cafea  
d. Apa plata si minerală 
e. Sucuri naturale și carbogazoase  

 
 



        

Prânz  
a) supa / ciorba de legume / de carne (vacuta, pui, burta), minim 300 grame  
b) garnitura: mancare din legume (piure, orez, cartofi prajiti, ghiveci, dovlecei, mazăre, fasole 
verde, sau uscata, mancare varza, mămăliga, etc), minim 200 grame  
c) preparat de baza : minim 90 grame carne rosie / alba (porc, vita, pui, peste etc) sau mâncare 
de post, eventual salată  
d) pâine, minim 130 grame  
e) desert (papanași, clătite, prăjituri, etc) 
a) cafea – 150 ml/persoana (zahar, lapte condensate, etc) 
b) apa plată/minerală – 1 litru/persoană 
c) sucuri natural/carbogazoase – 0.5 litru/persoană 
 
 
Furnizorul va stabili acelaşi preţ pe porţie indiferent de varianta de meniu (vezi formular oferta 
tehnica). Variantele de meniu trebuie sa respecte structura mentionata in conditiile specifice si sa 
difere ca si continut in procent de minim 50% . 
 
Furnizorul va asigura si serviciile de servire a mesei si recuperarea deseurilor. Se va asigura 
servirea caldă a mâcării de prânz cu respectarea reglementărilor igienico-sanitare în vigoare.  
 
Nu vor fi mese de post decât la cerere. Nu se acceptă hrană rece.  
 
 Transportul la adresa specificată pentru fiecare LOT şi asigurarea condiţiilor igienico - sanitare la 
livrarea mâncării intră în responsabilitatea furnizorului Livrarea mesei de prânz va avea loc  la 
orele prânzului în intervalul orar comunicat de achizitor la momentul contractării.  
 
Se vor prezenta oferte pentru fiecare LOT în parte.  
Nu se accepta oferte alternative.  
Prestatorul se oblig ă sa accepte prestarea serviciilor indiferent de can titatea solicitat ă.  
 
În cazul în care sunt semnalate in scris nemulţumiri repetate  (de 3 ori) din partea beneficiarilor 
serviciilor de catering (cursanţii), achizitorul va proceda la rezilierea contractului. În acest caz se 
va putea încheia un nou contract cu ofertantul clasat pe locul următor fără reluarea procedurii de 
atribuire a contractului.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

 
 Formular 1 
 
 OPERATOR ECONOMIC : _____________________________________ 
 

 
 

FORMULAR DE OFERTĂ TEHNICĂ 
LOT _________________ 

 
 Către: 

Universitatea Titu Maiorescu din București 
 

 Examinând documentația pentru ofertanți, subsemnatul _____________________________, 
reprezentanț al ofertantului _______________________________________________________, 
vă înaintăm oferta noastră tehnică. 
 
Prânz:  
Varianta meniu 1  
a. Supă: ….. 
b. Garnitură: …… 
c. Mâncare gătită: …… 
d. Salată: …… 
e. Desert: ….. 
f. Cafea  
g. Apa plată/minerală  
h. Sucuri natural/carbogazoase  
 
Varianta meniu 2 
Varianta meniu 3 
Varianta meniu 4 – de post 
Varianta N…. 
 
Bufet: (dac ă este cazul) 
Varianta meniu 1 
Varianta meniu 2 
    
Firma va asigura livrarea măncării la locația aferentă lotului ofertat conform reglementărilor legale 
în vigoare. 

 
________(semnătura), în calitate de _______, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele 
_________________(numele operatorului economic) 
 
Data:  

 
 

 
 
 



        

 
 
 
Formular  2 
 
OPERATOR ECONOMIC: _____________________________________ 
 
 

FORMULAR  DE  OFERTĂ  FINANCIARĂ  
  LOT _______ 

 
Către: 
Universitatea Titu Maiorescu din București 
 
 
Examinând documentația de atribuire, subsemnatul _____________________________________, 
reprezentant al ofertantului ____________________________________ (denumire ofertant) ne 
oferim ca în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să 
prestăm  

a. Serviciul de catering (prânz) la un tarif de ________ LEI + TVA (se va scrie prețul unitar 
pentru o zi de catering (prânz) pe persoană)  

b. (daca este cazul) Serviciul de catering (bufet) la un tarif de _______LEI + TVA (se va 
scrie prețul unitar pe persoană) -  

 
Ne angajăm ca, în cazul in care oferta noastra este stabilită câștigătoare să prestăm serviciile 
conform graficului de timp transmis de dvs. 
 
Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă până la data de 20.10.2010. 
 
Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dvs. prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un 
contract angajant pentru noi.  
 
________(semnătura), în calitate de _______, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele 
_________________(numele operatorului economic) 
 
 
Data: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

Formular A 

 

OPERATOR ECONOMIC _________________ 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________, 

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că 

nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost 

condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi 

ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani. 

 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe 

asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta 

candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în 

cadrul unei alte oferte. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 

şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. . Înteleg că în cazul în care 

această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . (se 

precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

 

 

 

 Data completării: ___________      Semnătura: 

 

 



        

 

 

FORMULARUL B 
 
OPERATOR ECONOMIC __________________________ 
 
 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 OUG 34/2006,  

cu toate completarile si modificarile la zi 
 
 
 

Subsemnatul(a)..................................................în calitate de ………………………………………   

 (reprezentant legal sau administrator) al …………………………………………………………… [se insereaza 

numele operatorului economic-persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 

cerere de oferte pentru achizitia de servicii de catering (CPV 55500000-5), la data de .............. [se inserează 

data], organizată de Universitatea Titu Maiorescu din București, declar pe proprie răspundere că:  

a) societatea comerciala nu este în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un 

administrator judiciar sau activităţile comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu 

creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;  

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea societății în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);  

c) obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale 

bugetului general consolidat, sunt achitate la zi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România 

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă 

care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.  

e) nu manifestăm intenția de diviziare, dizolvare sau lichidare a societății comerciale 

f) nu vom cesiona contractual de prestări servicii nici unei persoane terțe 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente 

doveditoare de care dispunem. Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea 

sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  

 

 

Data completării:         Nume , prenume 

           Semnatura 


