
Anexa 6.2.2 – Invitație de participare (CO-S)  

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA
Titlul subproiectului: „LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!”
Acord de grant nr. 4/SGL/27.06.2017

Alba Iulia, 
Nr. 45/11.10.2017

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
privind achiziția de servicii de catering 

pentru elevii participanți la activitățile extracurriculare (cluburi elevi)

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1. Beneficiarul COLEGIUL TEHNIC  “APULUM” ALBA IULIA  a  primit  un grant  de  la
Ministerul  Educației  Naționale  -  Unitatea  de  Management  al  Proiectelor  cu  Finanțare
Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în cadrul Proiectului privind
învățământul  secundar – ROSE, şi  intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru
achiziția serviciilor, altele decât consultanța, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de
Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru
următoarele servicii: 
În  cadrul  proiectului,  elevii  vor  participa  la  activități  extracurriculare  (cluburi  ale
elevilor) care se vor desfășura după finalizarea orelor de curs și pentru că o mare parte a
elevilor fac naveta în satele apropiate orașului Alba Iulia, prin proiect, li se va oferi o
masă la fiecare ședință.
Cantitatea de sandvich-uri/minipizza pe  care o solicităm este de 60 porții / săptămână a
câte 110 grame fiecare, pe o durată de 8 săptămâni, până la sfârșitul anului calendaristic.
Prețul de achiziție,  fără TVA, să includă și costurile de ambalare și livrare.

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate mai sus. 

3. Oferta  dumneavoastră,  în  formatul  indicat  în  Anexă,  va  fi  depusă  în  conformitate  cu
termenii şi condiţiile de prestare precizați și va fi trimisă la:

Adresa: loc. Alba Iulia, str. Gh. Pop de Băsești, nr. 2, jud. Alba, cod 510215
Telefon/Fax: 0258/834102
E-mail: apulum.rose@gmail.com
Persoană de contact: Șandru Mariana

4. Se  acceptă  oferte  în  original,  prin  e-mail  sau  fax.  -  în  cazul  ofertelor  transmise  prin
e-mail/fax,  solicităm transmiterea ulterioară,  într-un interval  de 2 zile lucrătoare de la
data trimiterii și a ofertei în original.

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3
este:  19.10.2017,  ora 15.00.  Orice  ofertă  primită  după termenul  limită  menționat  va  fi
respinsă.



6. Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate serviciile prevăzute şi orice alte costuri
necesare realizării serviciilor, conform cerințelor și specificațiilor Beneficiarului. Oferta va
fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la
data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8. Calificarea ofertantului: Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a certificatului  de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet,
sediul, persoanele autorizate/ administratorii și domeniul de activitate ce trebuie să includă
și prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție.

9. Evaluarea  şi  acordarea  contractului:  Doar  ofertele  depuse  de  ofertanți  calificați  și  care
îndeplinesc cerințele  tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va
acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai
mic preţ total evaluat, fără TVA.

10. Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi
dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Semnătura responsabil de achiziţie,



Anexa   
Termeni şi Condiţii de Prestare*  1  

Achiziț�ia de servicii de cațering
pențru elevii parțicipanț�i la cluburi

Sub-Proiect: „LUCRÂND ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI!”      
Beneficiar: COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA 
Ofertant: ___________________________

1. Oferta de preț 

Nr.
crt.
(1)

Denumirea serviciilor
(2)

Cant.
(3)

Pret
unitar

(4)

Valoare
totala
fără
TVA

(5=3*4)

TVA
(6=5* %TVA)

Valoare
totala cu

TVA
(7=5+6)

1 Servicii de catering 480
TOTAL

2. Preţ  fix: Preţul  indicat  mai  sus  este  ferm şi  fix  şi  nu  poate  fi  modificat  pe  durata
executării contractului.

3. Calendar de realizare  a serviciilor: Serviciile  prevăzute se realizează în cel mult  8
săptămâni de la semnarea Contractului, conform următorului program: 

Nr.
crt.

Denumirea serviciilor Cant. Termene de realizare

1. Servicii de catering 60*8=480 bucăți Livrarea se face zilnic la ora
13,30 conform graficului

beneficiarului

SĂPTĂMÂNA

TOTAL PORȚII/
SAPTAMANA NR. PORȚII / ZI

60 LUNI MARȚI MIER-
CURI

JOI

23 - 27 oct. 2017 60 12 24 12 12
30 oct. - 3 nov. 2017 60 12 24 12 12

6 - 10 nov. 2017 60 12 24 12 12
13 - 17 nov. 2017 60 12 24 12 12
20 - 24 nov. 2017 60 12 24 12 12

27 nov. – 1 dec. 2017 60 12 24 12 12
4 - 8 dec. 2017 60 12 24 12 12

11 - 15 dec. 2017 60 12 24 12 12

4. Plata   facțurii se va efecțua in lei, 100% la realizarea efecțiva�  a serviciilor preva� zuțe, pe baza
facțurii Presțațorului s�i a procesului verbal de recepț�ie.

1 Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește
prestarea serviciilor (Pct. 3 – perioada de realizare a serviciilor, pct. 5A – Specificații Tehnice solicitate).
 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.5B -  şi îl returnează, semnat, Beneficiarului,
dacă acceptă condițiile de realizare a serviciilor cerute de Beneficiar.



5. Specificaţii Tehnice:  

A. Specificatii tehnice solicitate B. Specificatii tehnice ofertate

Servicii de catering - Sandwich-uri sau 
minipizza, alternativ
Alimente pentru elevii participanți la 
activitățile proiectului –  192 
bucăți/săptămână livrate în decurs de 8 
săptămâni
Compoziție: aluat dospit cu șuncă/salam, 
brânză/cașcaval, ciuperci și sos de roșii la 
pizza și respectiv salată/varză la sandvich-
uri
Gramajul (110 grame/porție) să 
corespundă cu cel din invitația de 
participare
Data fabricației să fie identică cu cea a 
livrării, cu termen de valabilitate de 
maxim 4 zile.

NUMELE OFERTANTULUI 
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:


	Anexa

