CAIET DE SARCINI
Pentru atribuirea contractului de achiziție servicii de catering în cadrul proiectului
„Program-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din unitățile de
învățământ din comuna Corbu, județul Olt”
Consultat: marius.oprescu@gmail.com

Codul de clasificare C.P.V.: 55520000-1- Servicii catering
1.

CONTRACTANT: PRIMĂRIA COMUNEI CORBU
Adresa postala: Localitatea: Corbu, sat Corbu, str. Principală, nr. 217, jud. Olt, Cod postal:
237090 , Romania , Tel./fax 0249481006,0249480923, Email: contact@primaria-corbu.ro;
pagină web: www.primaria-corbu.ro.

BENEFICIARII PROIECTULUI:
Categorii de persoane nominalizate in cadrul proiectului „Program-pilot de acordare a
unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ din comuna
Corbu, județul Olt”
2.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului de achiziţie publica il constituie prestarea serviciilor de catering cu începere de
la data semnării sale de către parti pana la sfârşitul proiectului, cu posibilitatea prelungirii duratei
acestuia,in cazul in care, se va prelungi perioada de implementare a proiectului „Program-pilot de
acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ din
comuna Corbu, județul Olt”
Serviciile de catering vor fi prestate in baza graficului de prestare stabilit de PRIMĂRIA
CORBU la fiecare locaţie indicata de Primărie.
3.

DESCRIEREA SERVICIILOR de catering:
Conform bugetului aprobat de finanţator, valoarea serviciilor ce fac obiectul achiziţiei sus
menţionate, este de 161.000 ,00 lei astfel:
4.

Nr.crt.
buget Produs/Serviciu
57

catering – pachet alimentar preșcolari și elevi
(280 persoane)

U.M.
buc

Canti
tate
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22.960

Cheltuieli
totale

161.000

Sursa de finanţare:
Bugetul de stat
5.

OBIECTIVE:
Obiectiv general al proiectului este reducerea numărului de elevi aflați în situație de eșec
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școlar și a numărului elevilor care abandonează școala, creșterea participării la educația școlară in
Comuna Corbu, judeţul Olt prin acordarea, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-un
pachet alimentar, în limita unei valori zilnice de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată,
limită ce va cuprinde prețul produselor, cheltuieli de transport, de distribuție și de depozitare a
acestora, după caz
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DESCRIEREA SEVICIULUI DE CATERING
Pachetul alimentar va fi livrat prin sistemul de catering.
Pachetul alimentar va fi livrat in pungi alimentare din plastic sau hârtie.
Meniul orientativ va cuprinde:
- Produse de panificație (pâine feliată sau batoane/chifle) – 80 g – max. 50% din greutatea
totală a pachetului, produse din carne și/sau brânzeturi/derivate din lapte – 40 g –min. 25%
din greutatea totală a pachetului, legume (roșii, castraveți, salată sau alte produse similar)
- 40 g – max. 25% din greutatea totală a pachetului; la acestea se adaugă un fruct.
Ora la care se va livra pachetul alimentar va fi stabilita de comun acord cu Primaria Corbu. In
procesul verbal zilnic de recepţie va fi indicata ora la care pachetul alimentar a fost livrat.
Produsele distribuite vor respecta cerințele privind ambalarea, etichetarea și marcarea
prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25
octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare
a Regulamentelor (CE) NR. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale
Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului,
a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a ParlamentuluiEuropean și a
Consiliului a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) NR.
608/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 22
noiembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Predarea-preluarea pachetelor alimentare se va face la sediul Școlii gimnaziale din satul
Corbu, str. Principală, nr. 227, sub supravegherea personalului desemnat care o va consemna
aspectul cantitativ si calitativ al alimentelor intr-un registru.
Pentru preșcolarii și elevii care, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă
nu pot beneficia de pachetul alimentar, vor beneficia de produse alimentare adecvate situației
acestora, în limita valorii zilnice aprobate, la cererea scrisă motivată a părinților și susținută de
documente, înregistrată la secretariatul unității de învățământ.
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TRANSPOTUL HRANEI
Prestatorul va asigura distribuirea pachetelor alimentare cu transport si personal propriu .

CERINŢE SPECIFIC PRIVIND IGIENA PERSONALA:
Fiecare persoana/salariat care lucrează in zona de manipulare a alimentelor va menţine igiena
personala si va purta echipamentul de proiecţie si de lucru adecvat si curat.
CERINTE SPECIFICE PRIVIND ALIMENTELE:
Toate alimentele care sunt depozitate, manipulate, afişate si transportate, vor fi protejate
împotriva oricăror contaminări probabile ce va face alimentele improprii consumului uman, periclitării
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sanatatii sau contaminării in asa mod incat nu se vor putea consuma in acea stare.
Produsele finite, posibil de a fi mediu de dezvoltare a microorganismelor patogene sau de a
forma toxine, trebuie menţinute la temperaturi care sa nu prezinte risc pentru sanatate, potrivit cu
siguranţa alimentelor, se vor permite perioade limitate, in afara temperaturii potrivite, atunci când
este necesar ca alimentele sa se adapteze modalităţilor de transport, depozitare, prezentare.
Controlul respectării prevederilor legislației în vigoare privind condițiilor igienico-sanitare prin
care este oferit pachetul alimentar către elevi/preșcolari, precum și al respectării unei alimentații
corespunzătoare din punct de vedere nutrițional se exercită de către personalul imputernicit de
Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt.
FACTURAREA SERVICIILOR PRESTATE
Facturarea serviciilor prestate se va face lunar in baza: documentelor de predare primire
întocmite la livrarea zilnica si a comenzii transmise zilnic de către Primăria Corbu.
La solicitarea expresa a autoritatii contractante, ofertantul are obligaţia de a prezenta copii de
pe documentele legale de achiziţionare a produselor pentru beneficiarii proiectului (facturi fiscale,
avize de însoţire a mărfii, certificate sanitar- veterinare, declaraţii de conformitate, certificate de
calitate, alte avize etc.).
Pe perioda implementării contractului, autoritatea contractata poate modifica cerinţele
(perioada, locul de desfăşurare, etc.) in funcţie de evoluţia proiectului, dar cu anunţarea in prealabil
a operatorului economic cu cel puţin 20 de zile lucratoare înainte de modificarea perioadei si a
locului de desfăşurare a activitalilor.
Preţul contractului: 161.000,00 lei
Preţul contractului de servicii ramane ferm pe toata perioada derulării acestuia.
Tariful(pretul) unitar pentru prestarea de servicii la destinaţia finala ramane ferm pe toata
perioda derulării contractului de servicii.
Autoritatea contractanta are dreptul de a suplimenta sau diminua cantitatile de servicii,
repectiv numărul pachetelor alimentare, in raport de numărul beneficiarilor prezenţi in cadrul
proiectului, pe durata derulării contractului, fara modificarea tarifului (pretului) unitar pentru
prestarea de servicii la destinaţia finala, in limita fondurilor bugetare alocate.
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