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INFORMA II GENERALE 
Achizitor:ăORAŞULăOCNAăMUREŞ 
Adresa: str.ăN.ăIorgaănr.ă27,ăOcnaăMureş, jud. Alba 
Persoan  contact: Morar Viorel Claudiu 
Adres  e-mail: achizitii@primariaocnamures.ro 
Denumireaăcontractuluiădeăachizi ie:ăServicii de catering  
Cod CPV 5552000-1 (SERVICII DE CATERING)  
 

Având în vedere  prevederile art. 5 din HCLOM nr. 52/27.02.2014 prin care Consiliul local al 
oraşuluiăOcnaăMureşăîşiăasum ăangajamentulădeăaăasiguraăsustenabilitateaăproiectuluiă“Centrulă
educa ionalăEgalitateădeăŞanse”ăesteănecesarăaăseăasiguraăhranaăpentruăcopiii care vor desf şuraă
activit iăînăcl direaăcentrului.ă 

Grupul este format din copii cu vârstele cuprinse între 10 şi 15 ani,ăseăafl ăînăplin  perioad  
de creştere, s-a considerat oportun s  se asigure o mas ăcald ,ăcompus ădinăfelulăIIăşiădesertăşi care s ă
fie conform ,ădinăpunctădeăvedereănutri ional, cu nevoile specifice ale grupului, respectiv, copiii 
şcolari cu vârste cuprinse între 10ăşiă15ăani (în medie de 900 de kcalăpentruămasaădeăprânz),ăşiăs ăfieă
caracterizat  de diversitatea preparatelor culinare. 

Obiectul contractului este prestareaăserviciilorădeăcateringăaşaăcumăsuntăeleădescriseăîn 
prezentulăCaietădeăSarcini.ăCerin ele prezentului Caiet de Sarcini sunt considerateăminimeăşiă
obligatorii.ăNuăseăaccept  nici un fel de deviere de la acesta iar orice ofert ăcareănuărespect ăcerin ele 
prezentului CaietădeăSarciniăvaăfiădeclarat ăneconform .  
1.Condiţii generale 

Activitatea elevilor în Centru, va începe la orele 13.00. Ofertantulăareăobliga ia de a livra 
hrana, în oăsingur ătranş , între orele 13:15 – 13:30.  

Livr rileăvorăaveaălocădeăluniăpân ăvineri,ăîn fiecare zi cu activitate şcolar ,ăcuăexcep iaă
s rb torilorălegaleăşi a altor zile libere care vor fi notificate Prestatorului în prealabil,ăcuăcelăpu ină3ă
zile înainte. Produsele se vor livra pe perioada de derulare a cursurilor organizate în cadrul Centrului, 
respectiv pân ălaăfineleăanuluiă2016, la sediul Centrului,ăaflatăînăOcnaăMureş,ăstr.ăŞtefanăcelăMareănr.ă
41,ădup ăcumăurmeaz :ă 

- înăzileleădeăluni,ămar i,ămiercuri,ăjoi, pentru 20 de persoane 
- în zilele de vineri, pentru 40 de persoane  
Perioadaădeăprestareăaăserviciilorăpoateăfiăprelungit ăoăsingur ădat ,ăcuămaximă6ăluni,ăînă

aceleaşiăcondi iiăprev zuteăînăcontractulădeăprest riăserviciiăini ial.ăPrelungireaăperioadeiădeăprestareăaă
serviciilor seăvaăfaceăprinăactăadi ional.ă 

Contractulădeăprest riăserviciiăpoateăfiăîntreruptăoricândădeăc treăAchizitor,ăcuăcondi iaă
anun rii,ăînăscris,ăaăprestatorului,ăcuăminimă10ăzileăînainteădeădataăîntreruperii. 

Toate produsele vor respecta prevederile legale în vigoare privind siguranţa alimentelor.  
În vederea realizarii meniului, se vor respecta prevederile OMS1563/2008 privind necesarul zilnic 
de alimente recomandat şcolarilor şi preşcolarilor. Meniul va fi întocmit cu observarea nevoilor 
pentru cantităţi satisfăcătoare şi echilibrate din principalii furnizori de energie ai organismului, 
care sunt lipidele (grăsimi), glucidele (dulciuri, fructe, cereale, legume) şi proteinele (carne, 
branză, lapte, ouă şi proteine vegetale).Prestatorul este singur raspunzător în cazul unor eventuale 
îmbolnăviri datorate alimentelor livrate spre consum. 

Caăs  se realizeze un aport echilibrat al factorilor nutritivi,ătrebuieăcaăalimenteleăs  fie 
combinate într-unăanumitămodăşiăînăanumiteăproporşii conform nevoilor organismului.  

Într-o ratie echilibrata,ălipideleătrebuieăs  reprezinte, 25 - 30%ădinăvaloareaăcaloric ăglobal ă
dinăcareă2/3ăs ăaib ăorigineăvegetal ,ăproteineleătrebuieăs ăreprezinte cca 15%,ăeleăseărecomand  a fi 
reprezentate mai ales de proteinele plastice de calitateaăI,ăceăprovinădinăcarne,ăbranz ,ălapte,ăou  dar 
şi din proteinele vegetale.ăGlucideleăsuntăelementulăesen ialăenergeticădinăra ie, acoperind 55 - 60% 
dinăvaloareaăglobal . Nu se recomand  glucide provenind din zah r rafinat,ăciădinăfructe,ăcerealeăşi 
legume. 

Organismul mai are nevoie de elemente minerale,ăvitamine,ăcâtăşiădeăcca.ă2500ămlăap /zi, 
majoritatea venind odat  cu alimentele. 



3 

 

Hranaăpreparat ănuăvaăcon ineăsubstan eăconservanteăşiăcoloran iăartificialiăşiăîn 
elaborarea ei se va evita pe cât posibil folosirea oricaror factori alergogeni. 

Esteăobligatorieăîntocmireaădeăc treăPrestatorăaăunuiănum r de 14 meniuri conform cu 
recomand rile prezentului Caiet de Sarcini, meniuri care vor fi trimise spre aprobare/avizare/parafare 
unui medic nutri ionist/medic de familie dup  semnarea contractului.   

Meniurileăvorăcon ineăfelurileădeămâncare propuseăcuăenumerareaăingredientelorăşiă
men ionarea gramajelor per categorii principale de alimente (carne,ălegume,ăcereale)ăcareăurmeaz  a 
fi folosite la prepararea acestora. 

Mediculănutri ionist/de familie vaăurm riăîncadrareaănecesaruluiăcaloricăalăşcolarilorăînăra ia 
alimentar  şiădac  respectivaăcantitateădeăalimenteăingerat ăsatisfaceăcalitativăşi cantitativ nevoile 
nutritiveăaleăelevilorăşcolari.  

Cele 14 meniuri vor fi folosite, alternativ sau în diverseăcombina ii,ăpeătoat ăperioadaă
derul riiăcontractului.ăDac ăseădoreşte,ăpeăparcursulăexecu ieiăcontractuluiăînlocuirea unui meniu sau 
suplimentarea num rului de meniuri,ămeniurileănoiătrebuieăsupuseăşi ele spre aprobarea unui medic 
nutri ionist/medic de familie.  

Administratorulăfirmeiădeăcateringăstabileşte împreun  cu reprezentantul desemnat al 
Achizitorului care va fi structura meniurilor care urmeaz  a fi livrateăpeăparcursulăs pt mâniiă
urm toareăşi o trimiteăspreăaprobareăAchizitoruluiăînăsapt mânaădeădinainte,ădarănuămaiătârziu de 
miercuri. Firma de catering nu are voie s  modifice structura meniurilor stabiliteăşiăaprobateăf r  
acordul Achizitorului.  
2.Condi ii specifice  
 

Compozi ia meniului  
Nr.       Denumire                Gramajăpor ie     Gramaj carne cu os       Gramajăcarneăf r  os 
Crt   
___________________________________________________________________________ 

1.         Fel principal             350 - 400 gr                    200                                150  
___________________________________________________________________________ 
2.            Pâine                     125 gr (4 felii/2 chifle/1 corn)  
___________________________________________________________________________ 
3.ăăăăăăăăăăăSalat                      150 gr 
___________________________________________________________________________ 
3.           Desert                    100 -150 gr 
___________________________________________________________________________  
Se va lua în calculăgramajulăpentruăcarneăcuăos/f r ăosăînăstareăcrud  
 

Felul principal va consta dintr-un preparatădinăcarneăcuăgarnitur ,ăsauădintr-o mâncare 
sc zut  cu carne (maz reăcuăpui,ăostropel,ăgula ădeăvitel,ăvarz ăcuăcarne,ăetc)ăCarneaăacceptat ăesteă
ceaădeăpuiă(piept,ăpulp ,ăaripioare),ăvit ăsauăporc,ă(muşchiăsauăpulp ).ăCarneaăvaăfiăpregatit ăpeă
gr tar, cu aburi, la cuptor, la rotisor sau pane. Garniturile vor consta în legume preparate în diferite 
feluriă(laăgr tar, la abur, piure, la cuptor), orez, paste, etc 

Salataăvaăfiăreprezentat ădin:ăsalat ădeăvarz ,ăsalat ădeăcastrave iăacri,ăsalat ădeăgogoşariăacri,ă
salat ădeămur turiăasortat ,ăsalat ădeăvar  asortat , etc.  

Desertul va fi reprezentat de: un produs deăpanifica ie sau patiserie - pl cinte (mere, brânz ,ă
dovleac,ăetc),ăbrioşe,ătarte,ăpr jituriădeăcas , chec, cozonac,ăcroissanteăcuăumplutur ă(ciocolat ,ă
vanilie,ăbrânz ,ăetc.),ăgogoşiăcuăumplutur  (brânz , gem de fructe, etc) sau orice alte deserturi 
echilibrateănutri ional – 150 gr sau fructe de sezon (mere, banane, portocale, piersici, caise, etc.) - 
100 - 150 Gr 
2.1 Modalitatea de prezentare  

Felul principal de mâncare va fi ambalat individual în caserole de unic ăfolosin ,ăcuă
închidereăperfectăetanş , din plastic, aluminiu sau de polistiren HB7, cu delimitare pentru produsele 
dinăcarneăşiăgarniturileăacestora,ăexceptândăsitua iileăîn careăfelulădeămancareănuănecesit  separare. 
Painea se va prezenta sub forme de chifle,ăcornuri,ăsauăfelii.ăPor iileădeăpâineăvorăfiăambalateă
separate,ăînăfolieădeăprotec ie. Desertulăvaăfiăambalatăindividual,ădup ăcaz,ăîn pungi de plastic sau 
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folie de plastic de uz alimentar,ăsau,ăcandăconsisten a acestuia nu o permite, în caserole speciale 
pentru desert. 

Transportul hranei se va face numai cu mijloace de transport autorizate sanitar-veterinar, 
autoriza iaă înso indă înă permanen  mijloceleă deă transportă dotateă corespunz tor,ă folositeă în scopul 
pentru care au fost autorizate,ăînso ite de personal calificat,ăechipatăcorespunzatorăşiăavizatămedical.ă
Hranaăcald  trebuie ambalat ă etanşă - vase de inox, caserole etc.- careă auă capacitateaădeă aămen ineă
mâncareaăcald . 

Prestatorul va asiguraăservireaăcuătransportăşi personal propriu inclusiv vesela (daca este 
cazul),ăăastfelăîncâtăs ăfieăasigurat ărespectareaănormelorădeăigien ăşi sanitar veterinare, servicii ce vor 
fiăluateăînăcalculălaăstabilireaăpre ului final de pe listele de meniu anexate la caietul de sarcini 

Fiecareăpersoan /salariatăcareălucreaz ăînăzonaădeămanipulareăaăalimentelorăvaămen ineăigienaă 
personal ăşiăvaăpurtaăechipamentădeăprotec ieăşiădeălucruăadecvatăşiăcurat. 

Personalulăprestatoruluiăcareămanipuleaz  hrana la sediul beneficiarului, va avea controlul 
medical periodicăefectuatălaăziăşi va fiădotatăcuăechipamentădeăprotec ie adecvat. Numai acest 
personal , avizat medical va distribui felurile de mâncare. 

Deşeurileăalimentareătrebuieăcolectateăînărecipienteăînchiseăşiăetichetate;ăacesteărecipienteă 
trebuieăs ăfieăde oăconstruc ieăadecvat ,ăp strateăintacte,ăuşorădeăcur atăşiădezinfectatăşiăvorăfiăpuseădeă
prestatorălaădispozi iaăbeneficiarului. 

Transportulădeşeurilorăalimentareăseăvaăfaceădeăc treăofertant,ăpeăcheltuialaăacestuia,ăcuă 
mijloace de transport autorizate. 

Ofertantulăareăobliga iaăevacuării zilnice a deşeurilor alimentare. 
Produseleădeăpanifica ieăşiăpatiserieătrebuieăs ăaib ăinscrip ionateădataăfabrica ieiăşi termenul 

deăvalabilitate.ăÎnăcondi iileăînăcareăacesteaăsuntăpreparateăîn unitatea ofertantului, acesteaătrebuieăs  
fie pregatite cu maxim 24 de ore înainte de ora livrarii.  

Fructeleătrebuieăs  fieăsp lateăînăprealabilăşi ambalate individual (acolo unde este cazul) în 
folieădeăprotec ieădeăplasticăsauăcoal ădeăhîrtie. Unde nu este cazul, fructele vor fi prezentate într-o 
l di ăsauăoăcaserol  mai mare.  

Tacâmurileăvorăfiădeăunic ăfolosin ăşiăvorăfiăambalateăindividualăînămodăigienică(lingur ,ă
furculi ,ăcu it,ăserve el). 
2.2. Continutul propunerii tehnice  

a) Prezentarea generala a punctului de lucru şiăaătehnologieiădeăproduc ie,ăînso it  de imagini 
exemplificative 
b) Descriereaădot rilor  – cuptoare,ăfrigidereăprofesionale,ămaşini izoterme pentru transportul 
alimentelor, etc., cu imagini exemplificative 
c) Minim 5ăpropuneriădeămeniuăcomplet,ăaşa cum este acesta descris în Caietul de Sarcini  
2.3.  Condiţii privind livrarea  

Toateăproduseleăvorăfiăînso ite la livrare de:  
- certificate sanitar  – veterinare  
- avizădeăînso ireăaăm rfurilor  

Livrareaăpân  la Centru vaăfiăasigurat  de Prestator cu vehiculeleăpropriiăşi nu poate majora în 
niciunăcazăpre ulăofertat.ă(deăex,ăcondi ii extreme de vreme, drum accidentat, etc)  

Prestatorului îi revine sarcina de a ambala produsele în recipiente adecvate pentru transportul 
hranei,ăpentruăcaăacesteaăs ăfac ăfa , f r ălimitare,ălaăcondi iileădinătimpulătransportului,ăastfelăîncâtă
s ăajung ăînăbun ăstareălaădestina iaăfinal . 

Daca vreunul din produsele livrateănuăcorespundeăspecifica ilor tehnice din prezentul Caiet de 
Sarcini, achizitorulăareădreptulăs  îl resping ,ăiarăPrestatorulăareăobliga ia,ăf r ăaămodificaăpre ul,ădeăaă
înlocuiăproduseleărefuzateăşiădeăaăfaceătoateămodific rile necesare pentruăcaăpeăviitor,ăproduseleăs ă
corespund  din punct de vedere calitativ.  

Recep ia serviciilor se va realiza în baza unui procesăverbalădeărecep ie semnat de instructorii 
careăîşiădesfasoaraăactivitateaăîn centru.ăProcesulăverbalădeărecep ie va  consemna atât ora la care s-a 
efectuat livrarea, cât şi structura meniului livrat în ziua respectiv ă(num rul acestuia de la 1 la 14) şiă
num rulădeăpor ii livrate.  
2.4. Alte prevederi  
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Achizitorul are dreptulădeăaădiminua/suplimentaănum rulădeăportiiăînălimitaăaă10%ăîn fiecare 
zi.  

Achizitorul are dreptul de a inspecta oricândăloca iaăundeăseăprepar ăşiăambaleazaăproduseleă
ceăurmeaz  a fi livrate.  

Prestatorulăareăobliga ia de a prelevaăprobeăalimentare,ădeăaăleăp straă48ădeăore,ăşiădeăaă
prezentaăoricândăAchizitoruluiătoateăautoriza iileădeăfunc ionareăşi transport. 
2.5. Condiţii de reziliere a contractului  

- Pierdereaădeăc tre Prestatorăaăautoriza iilor sanitar - veterinare, atât pentru punctul de lucru 
câtăşi pentru vehiculeleăcuăcareăseărealizeaz  transportul alimentelor atrage dupa sine rezilierea 
contractului pe deplin drept.  

- Contractulăseărezilieazaădeădreptăînăsitua iaăîndepliniriiăcelăpu inăaăuneiaădinăurm toareleă
condi ii:  
- consemnareaădeăc treăcomisiaădeărecep ie a unor întârzâieri nejustificateăşi repetate aălivr rilor. 

În sensul prezentului Caiet de Sarcini, întârzâieri acceptabile constituie întârzâieri nu mai 
mari de: 

 15 minute,ădarănuămaiămultădeă1ădat ăpeăsapt mân  
 30 de minute, dar nu mai mult de o dat ălaă2ăs pt mâni.  
 60 de minute, dar nu maiămultădeă1ădat ăpeălun   

- întrerupereaănejustificat ădeăcatreăPrestatorăaăprest rii serviciilor de catering  
- livrarea unor produse neconforme cu prezentul Caiet de Sarciniă(cuăgramajămaiămicăsauăcuăalt ă
componen ădecatăceaăagreat ădeămediculănutri ionist/medicul de familie)  
- îmboln virea a mai mult de 5 dintre elevii centrului,ăîmboln vireădatorat  folosirii unor alimente cu 
poten ial alergogen, alimenteăsauăingredienteăalterate/p strate/preparateăînăcondi iiănecorespunz toare 

Beneficiarulăîşi rezerv  dreptul de a rezilia unilateral contractual cu o notificare de cel putin 
10 de zile înainte a prestatorului 

În situa iaăînăcareăAchizitorulăintr ătemporarăîn imposibilitateaădeăaăefectuaăpl iăşiădeăa-şiă
onoraăînăcontinuareăobliga iile contractuale, acesta va notifica Prestatorul serviciilor asupra acestui 
lucru iar acesta va sistaăşi el temporar presatarea serviciilor.ăContractulădeăprest ri servicii se va 
suspenda pentru intervalul de timp în care Achizitorul se afl ăînăimposibilitateădeăpl i.  

Înăsitua iaăînăcareăBeneficiarulănotific  suspendarea temporara sau rezilierea unilateral  a 
contractului, acesta seăoblig ăs  achite toateăserviciileăprestateădeăc treăPrestatorăpân ălaămomentulă
emiteriiănotific rii de suspendare/ reziliere.  
2.6 Conditii de ofertare 

Proceduraădeăachizi ie:ăachizi ieădirect ăonline. 
Durataăcontractuluiădeăachizi ie:ăde la data semn riiăcontractuluiăpân ălaădataădeă31.12.2016. 

Perioadaădeăprestareăaăserviciilorăpoateăfiăprelungit ăoăsingur ădat ,ăcuămaximă6ăluni,ăînăaceleaşiă
condi iiăprev zuteăînăcontractulădeăprest riăserviciiăini ial.ăPrelungireaăperioadeiădeăprestareăaă
serviciilor seăvaăfaceăprinăactăadi ional.ă 
Informa iiădetaliateăşi complete cu privire la criteriul aplicat pentruăstabilireaăoferteiăcâştig toare: 
 
Pre ulăcelămaiăsc zutăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   
 

Pre ul cel mai sc zută reprezint ă valoareaă total ă ofertat .ăValoareaă total  a ofertei nu 
trebuieăs ădep şeasc  7,50 lei cuăTVA/por ieădeămâncare. Pentru întocmirea ofertei se vor lua în 
calculăunănum rădeă500ădeăpor iiăceăurmeaz ăaăfiălivrateăpân ălaăsfârşitulăanului. 

Pentruăstabilireaăoferteiăcâştig toareăvorăfiăcomparateăpre urileătotaleăf r ăT.V.A.ăaleăoferteloră
financiareădepuseădeăc treăoperatoriiăeconomici.ăOfertantul va elabora propunerea financiar   
conform Ordinului 1563/2008 privind necesarul zilnicădeăalimenteărecomandatăşcolarilor. 
            Tarifulă(pre ul)ăunitarăpentruăprestareaădeăserviciiă laădestina iaăfinal ăvaăfiăexprimată înăLEI, 
f r ăTVA,ănumaiăcuădou ăzecimale (dou ăcifreădup ăvirgul ). 

Înăcazulăpropunerilorăfinanciareăcareăcon in pre uriă(tarife)ăcuămaiămulteăcifreădup ăvirgul ăseă
vor lua în considerare, pentru departajare,ănumaiăprimeleădou ăcifre,ăf r  a se face rotunjiri. 

Laădataăîncheieriiăcontractuluiădeăservicii,ăofertantulăvaăprezentaăobligatoriuăcalcula iaădeăpre ă
pentru serviciile ce se vor presta. 
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În cazul în care valorile totale aăcelăpu inădou  oferteă suntăegale,ă seăvaă solicitaăofertan iloră
respectivi, pentru departajare,ă oă nou ă propunereă financiar ă înă plică închisă în maxim 24 ore de la 
informare, caz în care contractul vaă fiă atribuită ofertantuluiă aă c ruiă nou ă propunereă financiar ă areă
pre ulăcelămaiăsc zut.ă 

AVÂNDăÎNăVEDEREăC ăPROCEDURAăSEăVAăFINALIZAăPRINăACHIZI IAă
DIRECT ăONLINEăAăSERVICIILORăDEăCATERING,ăOFERTANTUL DECLARAT 
CÂŞTIG TORăTREBUIEăCA,ăÎN TERMEN DE MAXIM 24 DE ORE DE LA DATA 
COMUNIC RIIăREZULTATULUIăPRIMEI ETAPE A PROCEDURII, S ăÎŞIăPREZINTEă
OFERTAăÎNăSEAP,ăÎNăCADRULăCATALOGULUIăDEăPRODUSE/SERVICII/LUCR RI,ă
LAăPRE ULăDINăOFERTAăDEPUS ăLAăREGISTRATUR .ăNEPREZENTAREA OFERTEI 
ÎN SEAP SAU PREZENTAREAăLAăALTăPRE ăDECÂTăCELăDINăOFERTAăDEPUS ăLAă
REGISTRATUR ăVAăDUCEăLAăNELUAREAăÎNăCONSIDERAREăAăOFERTEI. 

În cazul înă careă ofertantulă câştig tor refuz ă s  semneze contractuală deă prest riă servicii, 
Achizitorul poate opta între încheierea contractului cu ofertantul clasat pe locul al doilea sau poate 
repeta procedura de atribuire a contractului. 

 
PREZENTAREA OFERTEI:  
Limbaădeăredactareăaăofertei:ălimbaăromân  
Monedaăînăcareăesteăexprimatăpre ulăcontractului:ăLEIă 
Perioadaăminim ădeăvalabilitateăaăofertei:ă30 zile de la depunerea ofertei 

Oferta se transmite personal,ă prină curieră sauă prină poşta la adresa achizitorului din Ocna 
Mureş, Str.ăN.ă Iorgaă nr.ă 27,ă ăCodăPoştală 515700,ă jud.ăAlba,ăRomânia (Luni – Joi: 07.30 – 15.30, 
Vineri: 8.00 – 13.30). 

Termenălimit  de depunere a ofertelor: va fi precizat înăanun urileăpostateăînăSEAPăşiăpeă
site-ul www.primariaocnamures.ro ,ăsec iuneaăAchizi iiăpublice.ă 

Oriceăofert ăprimit ădup  termenulălimit  de depunere a ofertelor stabilit sau la o alta adres ă
decâtăaceeaăindicat ămaiăsus,ănuăvaăfiăevaluat ădeăachizitor,ăfiindăreturnat ăf r ăaăfiădeschis . 
Documente de calificare: 
 

Certificat constatator emisădeăoficiulăregistruluiăcomer ului/Încheiereăjudec toreasc ,    
din careăs ăreias ăc  ofertantul are printreăobiecteleădeăactivitateăşi « servicii de catering » 

Informa ii privind asocierea – dac ăesteăcazul 
Listaăcuprinzândăsubcontractan ii – dac ăesteăcazul 
Copieăcertificat  “conformăcuăoriginalul”ădup  Autoriza iile sanitar-veterinare (DSPăşi 

DSV)ăpentruăpreparareaăhraneiăşi pentru mijlocul de transport cu care se va transporta aceasta. 
Declara ie privind respectarea condi iilorădeămediu,ăsocialăşiăalărela iilorădeămunc  
Declara ie privindăneîncadrareaăînăsitua iile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016  

(evitarea conflictului de interese) 
 5 propuneri de meniu – întocmite conform prevederilor prezentului caiet de sarcini 
Lipsaăoric ruiădocumentădinăceleăar tateămaiăsusăvaăduceălaărespingerea ofertei. 
MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 

Ofertantulătrebuieăs ăprezinteăformularulădeăofert ăfinanciar ăindicatăînăsec iuneaă„Modeleă
formulare”,ăcareăreprezint ăelementulăprincipalăalăpropuneriiăfinanciare.ăăăăă    

Pre urile prezentate vor include toateăcerin eleădinăcaietulădeăsarcini,ăprecumăşiătoateătaxeleă
legaleăşiăalteăcheltuieliăşiăcomisioaneăcareăvorăfiăangajateădeăofertant.    

Propunereaăfinanciar ăvaăfiăexprimat ăfermăînăLEI,ăconformăformularului. 
Orice operator economic are dreptul de a depuneăoferteăpentruăprezentaăachizi ie,ăregulileădup ă

careăseădesf soar ăproceduraăfiindăstabiliteădeălaăbunăînceput,ăfiindătransparente, publice, operatorii 
având accesălaăinforma iile referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea prezentului contract.  

http://www.primariaocnamures.ro/
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Contractul va fiă atribuită oferteiă careă respect ă condi iileă dină caietulă deă sarciniă şiă areă pre ulă celă maiă
sc zut, Achizitorul asigurândăoăutilizareă eficient ă aă fonduriloră în procesul de atribuire, promovând 
concuren aă dintre operatorii economici, garantândă nediscriminarea,ă recunoaştereaă reciproc ă şiă
tratamentulă egală ală operatoriloră economiciă careă particip ă laă atribuireaă contractului luând toate 
m surileănecesareăpentruăaăevitaăapari iaăunorăsitua iiădeănatur ăs ădetermineăexisten aăunuiăconflictă
de intereseăşi/sauămanifestareaăconcuren eiăneloiale. 
Cererile de clarificari se pot trimite prin e-mail la adresa: achizitii@prim riaocnamures.ro  
Raspunsurileă laă eventualeleă solicit riă deă clarific ri se vor posta pe site-ul 
www.primariaocnamures.ro,ălaăSec iuneaă« Achizi ii ». 

Ofertaătrebuieăs  includ ăserviciileăconformăspecifica iilor din caietul de sarcini.  
Înăsitua iaăînăcareăofertantulăsemneaz  DECLARA IAăPRIVINDăÎNDEPLINIREAăCERIN ELORă
PREV ZUTE ÎNă DOCUMENTA IAă DEă ACHIZI IE, iar serviciile prestate nu corespund 
caracteristicilor din caietul de sarcini, serviciile respective nuăvorăputeaăfiărecep ionateăşi achitate. 

Posibilitateaă retrageriiă ofertei:ă Ofertaă poateă fiă retras ă pân ă celă târziuă înă preziuaă deschideriiă
ofertei,ăORAă11.00.ăOfertan iiăcareă îşiăvorăretrageăofertaădup  acest termen, vor pierde garan iaădeă
participare la licita ie. 

Dataă evalu riiă ofertelor:ă va fi precizat  înă anun urileă postateă înă SEAPă şiă peă site-ul 
www.primariaocnamures.ro ,ăsec iuneaăAchizi iiăpublice. 

Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuireăaăcontractuluiădeăachizi ieăşiădeă
solu ionareăaă contesta iei:ăDeciziaăpoateăfiăcontestat ăprintr-oăcontesta ieădepus ă înăscrisă laăsediulă
achizitorului din Ocna Mures, Str. N. Iorga nr. 27,  Cod postal 515700, jud. Alba, Romania în termen 
de 3 zileădeă laădataăcomunic riiă rezultatuluiăprocedurii.ăContesta iaăvaăfiăanalizat ădeăoăcomisieădeă
solu ionareăaăcontesta iilorănumit ăprinăDispozi ieăaăPrimaruluiăoraşuluiăOcnaăMureş. 

Plata serviciilor prestate se va face în termen de maxim 60 zile de la data depunerii facturii la 
achizitor.  

GARAN IAăDEăBUN ăEXECU IE : 
 

Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului fără TVA. 
- Modulădeăconstituireăaăgaran ieiădeăbun ăexecu ie:ăă 

Furnizorulăseăoblig ăs ăconstituieăgaran iaădeăbun ăexecu ieăaăcontractuluiăînăcuantumădeă10%ădină
valoarea contractului f r ăTVA. Garan ia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 
395/2016. Aceasta poate fi constituit ăşiăprinăre ineri succesive din sumele datorate pentru facturi 
par iale.ăÎn acestăcaz,ăcontractantulăareăobliga ia de a deschide la unitatea de Trezoreriei a Statului din 
cadrul organului fiscal competent un cont de disponibilădistinctălaădispozi iaăautorit iiăcontractante.ă
Sumaăini ialaăcareăseădepuneădeăc tre contractant nu trebuieăs ăfieămaiămic ăde 0,5% din valoarea 
contractului f r ăTVA. 
 
INFORMA IIăSUPLIMENTARE/CLARIFIC RI 
 

Informa iiăsuplimentare/clarific ri,ăpotăfiăsolicitateăpeăadresaădeăe-mail 
achizitii@prim riaocnamures.ro ,ăpersoan ădeăcontactăMorarăViorel. 
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