
                                                           
Programul Operational Capital Uman - Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei 

POCU/437/4/4/Reducerea numarului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor 
servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice în vederea 

integrarii socio-profesionale 
Titlu proiect: „Creșterea calității vieții vârstnicilor din București și promovarea îmbătrânirii active prin furnizarea de servicii 

sociale”, Cod SMIS proiect: 127202     
 

1 
 

CAIET DE SARCINI 
PRESTĂRI SERVICII DE CATERING  

 

 

OBIECTUL ACHIZIȚIEI ȘI CANTITATEA DE SERVICII 

Prestarea serviciilor de catering în cadrul proiectul „Creșterea calității vieții vârstnicilor din București și 

promovarea îmbătrânirii active prin furnizarea de servicii sociale”, cod SMIS proiect: 127202, 

corespunzătoare Subactivității 3.2. Derularea activităților în cadrul Centrului de zi pentru vârstnici. 

 

COD CPV 

5552000-1 Servicii de catering  

 

CADRUL LEGAL  

1. Implementarea proiectului „Creșterea calității vieții vârstnicilor din București și promovarea 

îmbătrânirii active prin furnizarea de servicii sociale”, cod SMIS proiect: 127202, în calitate de 

Beneficiar, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziune socială și combaterea sărăciei POCU/437/4/4/Reducerea 

numarului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ 

medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice în vederea 

integrarii socio-profesionale. 

▪ Legea 98 din 19.05.2016 privind achizițiile publice. 

▪ Hotărârea Guvernului nr. 395 din 02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică / acordului-cadru din Legea 98 / 

2016 privind achizițiile publice. 

▪ Ordinului Ministreului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii 

competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, 

servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene 

▪ Procedurii proprii de achiziții aprobate prin Hotărârea Comitetului Fundației Căminul Phillip nr. 

11/15.05.2019 

ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

Contracul de achiziție publică se va atribui cu respectarea Procedura proprie de achiziții.   

Procedura proprie se aplică având în vedere faptul că serviciile achiziționate sunt cuprinse în Anexa nr. 2 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, fapt ce atrage aplicarea prevederilor art. 68 alin. (2) lit. b) 

din Legea nr. 98/2016, iar contractul de achiziție are o valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile 

corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) și mai mare decât pragul prevazut la art. 7 alin. (5) din 

Legea nr. 98/2016, respectiv intervalul de la 135.519 lei până la 3.376.500 lei . 
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Procedura proprie se va desfășura conform Procedurii proprii de achiziții aprobate prin Hotărârea 

Comitetului Fundației Căminul Phillip nr. 11/15.05.2019 (publicată pe site-ul propriu www.caminul-

phillip.ro ). 

 

BUGETUL ALOCAT 

Prețul maxim al contractului este de 794.000 lei fără TVA 

 

CRITERIU DE ATRIBUIRE  

Prețul cel mai scăzut.  

 

PRESTATORUL 

Prestatorul serviciilor trebuie să fie furnizor autorizat, conform legislației în vigoare. 

 

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE 

Serviciile de catering  constau în prepararea și distribuirea unei mese calde, în cadrul Centrului de zi 

pentru vârstnici, în zilele lucrătoare ale săptămânii, pentru 170 de persoane vârstnice, membrii ai grupului 

țintă, pe parcursul a 24 de luni.  

 

LOCUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 

Municipiul București 

 

PERIOADE DE PRESTARE A SERVICIILOR 

Noiembrie 2019 – Octombrie 2021 

 
CERINȚE SPECIFICE PRIVIND IGIENA PERSONALĂ 

Fiecare persoană/salariat care lucrează în zona de manipulare a alimentelor/hranei va menține igiena 

personală și în mediu adecvat și curat.  

 

CERINȚE SPECIFICE PRIVIND ALIMENTELE 

Toate alimentele care sunt depozitate, împachetate, manipulate, afișate și distribuite, vor fi protejate 

împotriva oricăror contaminări probabile ce ar face alimentele improprii consumului uman, periclitării 

sănătății sau contaminării în așa mod încât nu se vor putea consuma în acea stare. În particular, 

alimentele trebuie amplasate și/sau protejate astfel încât să se minimalizeze riscul contaminării.  

http://www.caminul-phillip.ro/
http://www.caminul-phillip.ro/
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Produsele intermediare și produsele finite, posibile de a fi mediu de dezvoltare a microorganismelor 

patogene sau de a forma toxine, trebuie menținute la temperaturi care să nu prezinte risc pentru 

sănătate. Potrivit cu siguranța alimentelor, se vor permite perioade limitate, în afara temperaturii 

potrivite, atunci când este necesar ca alimentele să se adapteze modalitaților de preparare, distribuire, 

depozitare, prezentare și servire. Este interzisă păstrarea alimentelor de la o masă la alta. 

 

RECEPȚIA 

Recepția hranei se va realiza zilnic de către beneficiar prin persoanele desemnate. Prestatorul va prezenta 

la livrare procesul-verbal de recepție al hranei însoțit de declarația de conformitate. Hrana se va distribui 

de către persoana desemnată de către beneficiar. În cazul constatării unor deficiențe în prestarea 

serviciilor, acestea se vor comunica imediat, în scris, prestatorului. 

În cazul în care se vor constata abateri care pot conduce la consecințe grave pentru starea de sănătate a 

beneficiarilor finali, persoanele responsabile din cadrul beneficiarului au dreptul să sisteze distribuirea 

hranei, iar prestatorul va fi obligat să înlocuiasca alimentele sau hrana neconforme cu alta/altele 

corespunzătoare, fără a pretinde plăți suplimentare pentru aceasta, în termen de maxim 2 (două) ore de 

la primirea notificării. Dacă deficiențele constatate nu sunt remediate în termenul stabilit, se va putea 

declanșa procedura de reziliere a contractului cu toate consecințele ce decurg din aceasta. Cantitățile 

constatate lipsă, daca vor exista, vor fi acoperite în cel mai scurt timp posibil. 

 
PREȚUTILE 
Prețurile vor fi exprimate în lei și va cuprinde și costul de transport la Centrul de zi pentru vârstnici.  


