
 
 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți! 
Obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor 

economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților  
Titlul proiectului: Formare profesională - stabilitate și performanță  pe piața muncii 
Cod proiect: POCU/464/3/12/128814      

 
 

 
 

 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

Servicii de FURNIZARE PACHETE DE ALIMENTE - cod CPV -15897300-5 pentru grupul tinta  
în cadrul proiectului ” Formarea profesionala – stabilitate si performanța pe piața muncii”, 

cod proiect 128814 
 

 

Achizitor Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu 

Titlul proiectului POCU ” Formarea profesionala – stabilitate si performanța pe piața 

muncii” 

Cod SMIS proiect POCU 128814 

Calitatea achizitorului Beneficiar în cadrul proiectului 

 
 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ACHIZITORUL 

1.1. Achizitor  

Denumire Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu 

Adresa Str. Telefoanelor 1, Sibiu 

e-mail: externe@cciasb.ro Tel/Fax: 0269210503 

 
1.2.  a) Data limită de depunere a ofertelor: 8 octombrie 2020, ora 12. 
b)Adresa unde se primesc ofertele: sediul Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu, 
Str. Telefoanelor 1, Sibiu. 
Notă:Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită prin prezentele 
specificații sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea 
urmând a fi păstrate nedeschise la sediul achizitorului. 
 
1.3. Achiziția se derulează prin PROCEDURA COMPETITIVĂ, în conformitate cu prevederile 
Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr.1284/08.08.2016 privind aprobarea Procedurii 
competitiv aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, 
servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 
 
 
2. OBIECTUL ȘI DESCRIEREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE  
 



 
 

 

2.1. Denumirea contractului:  

Servicii de furnizare alimente sub forma de pachete pentru grupul tinta  în cadrul proiectului ” 

Formarea profesionala – stabilitate si performanța pe piața muncii”, cod proiect 128814. 

 
2.2. Descrierea obiectului contractului de achiziție:. Servicii de furnizare alimente sub forma 
de pachete pentru grupul tinta  în cadrul proiectului ” Formarea profesionala – stabilitate si 
performanța pe piața muncii”, livrate, în locaţii  amplasate în Regiunea de Dezvoltare Centru (Alba, 
Sibiu, Brașov, Harghita, Covasna și Mureș). 
-pachet tip A (curs competente-170 cursanti) - 170 bucati 
-pachet tip B (curs initiere-100 cursanti) - 100 bucati  
-pachet tip C (curs calificare-70 cursanti) - 70 bucati 
 

PACHETE TIP  A B C 

PRODUS CANTITATE CANTITATE CANTITATE 

FAINA ALBA 1KG 4 4 4 

GRIS 500g 1 1 1 

OREZ 1KG 4 4 4 

ZAHAR 1 KG 4 4 4 

MAZARE 0.8KG 6 6 6 

PATE 300G 7 8 8 

CARNATI CU FASOLE 300G 7 7 7 

CONSERVA VITA 300G 7 7 7 

CONSERVA PORC 300G 7 7 7 

PESTE IN ULEI 160G 6 6 6 

PESTE IN SOS TOMAT 160G 6 6 6 

ULEI 1KG 6 6 6 

MALAI 1 KG 2 2 2 

GEM 360G 5 6 5 

CASTRAVETI IN OTET 670G 0 3 3 

PATE 200G 2 8 8 

PATE 100G 1 8 8 

SUC 1L 0 0 5 

 
 
2.3. Descrierea achiziției  

2.3.1. Obiectivul general al proiectului 
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competentelor profesionale, cunostintelor si 
aptitudinilor pentru 330 de angajati din Regiunea Centru care activeaza in sectoare economice/ 
domenii identificate conform SNC si SNCDI, prin formare profesionala, servicii de sprijin si 
instruire, respectiv prin furnizarea de instrumente, metode si practici inovative de elaborare si 
introducere a programelor de invatare la locul de munca, care sprijina direct 40 de IMM si implicit 
angajatii acestora. 
Proiectul are un impact semnificativ la nivelul Regiunii Centru deoarece isi propune formarea 
profesionala a unui numar semnificativ de persoane (330) si sprijinirea unui numar mare de IMM 



 
 

 

(40) pentru elaborarea si introducerea programelor de invatare la locul de munca in vederea 
adaptarii la schimbare si la dinamica pietei muncii si a sectoarelor economice cu potential 
competitiv. 
Avand in vedere experienta si rezultatele obtinute pana in prezent de Solicitant si Partener in 
domeniul formarii profesionale si sprijinirii intreprinderilor, dar si interesul identificat in randul 
intreprinderilor pentru participarea la proiect, exista premise ca proiectul sa produca efecte de 
durata atat in privinta cresterii participarii la formarea pe tot parcursul vietii/cresterii nivelului de 
competente a resurselor umane din intreprinderi, cat si in privinta stimularii si dezvoltarii 
competitivitatii intreprinderilor prin accelerarea adaptarii la schimbare si la dinamica sectoarelor 
economice cu potential competitiv. 
Obiectivul general al proiectului se va realiza prin masuri complete, complexe si inovative, care 
raspund nevoilor specifice ale grupului tinta, identificate in analiza nevoilor persoanelor si 
intreprinderilor realizata inainte de elaborarea proiectului: informare si constientizare; dezvoltarea 
competentelor profesionale (printr-o oferta diversificata de cursuri de formare profesionala) si 
servicii de sprijin specializat (consultanta in cariera, respectiv in domeniul logisticii si distributiei), 
sprijin pentru elaborarea si introducerea programelor de invatare la locul de munca, crearea unor 
mecanisme inovative care sa anticipeze nevoile viitoare de competente (retea formata din IMM si 
alti factori interesati), dublate de adaparea continua a masurilor de sprijin in functie de feedback-ul 
participantilor (aplicare de cherstionare de analiza - 1.2) si validarea obtinuta din partea factorilor 
interesati (3.2). Proiectul ofera un set complet si complex de cursuri si servicii care sa contribuie la 
dezvoltarea tuturor competentelor si aptitudinilor necesare pentru dezvoltarea competentelor 
angajatilor si asigurarea unei competitivitati ridicate a intreprinderilor si adaptarea la sectoarele cu 
potential competitiv. De asemenea, proiectul furnizeaza instrumente, metode si practici, respectiv 
conditii de lucru imbunatatite pentru 330 persoane si 40 IMM in vederea adaptarii activitatilor la 
dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniilor de 
specializare inteligenta conform SNCDI. 
Pe termen mediu, proiectul va genera o crestere a eficientei angajatilor din, cu efecte imediate 
asupra cresterii competitivitatii afacerilor in special in sectorul IMM. Pe termen mediu si lung, 
proiectul va contribui la imbunatatirea statutului economic al unui numar semnificativ de persoane 
din Regiunea Centru (atat pentru grupul tinta, cat si pentru familiile acestora) – va genera o 
implicare mai mare in alocarea de resurse pentru dezvoltarea resurselor umane din intreprinderi si 
o aplicare a principiilor invatarii continue pentru cariera. Proiectul va genera efecte pozitive asupra 
pietei locale regionale a muncii si a pietei formarii profesionale prin faptul ca vor fi puse in aplicare 
mecanisme eficiente si durabile de anticipare a nevoilor viitoare de competente la nivelul 
angajatorilor. 
Proiectul va genera efecte pozitive si multiplicatoare inclusiv pentru factorii interesati (asociatii ale 
intreprinderilor, asociatii profesionale, furnizori de formare profesionala, firme din domeniul 
resurselor umane, etc), care pot utiliza rezultatele proiectului in activitatea proprie.Astfel, proiectul 
va contribui la realizarea obiectivului POCU (dezvoltarea resurselor umane prin cresterea 
accesului la un sistem formare profesionala de calitate si stimularea ocuparii) si obiectivului 
general al AP 2014-2020 reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre 
Romania si statele membre UE deoarece cuprinde masuri integrate de sprijin care conduc la 
dezvoltarea resurselor umane si dezvoltarea de afaceri sustenabile in sectoare economice cu 
potential competitiv identificate conform SNC/domenii de specializare inteligenta conform SNCDI 
(40 IMM), toate contribuind la dezvoltarea economica si sociala de la nivel regional (dezvoltarea 
competitivitatii economice si a capitalului uman). De asemenea, proiectul contribuie la realizarea 
obiectivului specific POCU 3.12 (Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini 
aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților) 
deoarece propune dezvoltarea competentelor/aptitudinilor pentru 330 persoane si sprijin pentru 
elaborarea si introducerea programelor de invatare la locul de munca pentru 40 IMM in vederea 



 
 

 

adaptarii continue a activitatilor la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv 
identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI prin formarea 
profesionala a angajatilor. 
 
2.3.2. Obiective specifice: 
 
Proiectul isi propune atingerea urmatoarelor obiective specifice/operationale, care constituie 
beneficii directe pentru persoanele din grupul tinta deoarece le faciliteaza imbunatatirea / 
dezvoltarea competentelor, care genereaza dezvoltarea competitivitatii intreprinderilor in care 
activeaza: 
OS1. Cresterea gradului de constientizare a nevoii de formare profesionala continua in cadrul 
intreprinderilor si de adaptare continua la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv 
identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI; Activitatea 1 
contribuie la realizarea OS1, prin rezultatele asumate in cadrul subactivitatilor: 1.1. Informarea 
publicului prin mass-media, elaborare materiale de constientizare si promovare, completarea a 
minim 330 fise de informare de catre persoanele din grupul tinta, organizarea a minim 8 seminarii 
de informare si 2 seminarii de specialitate. 1.2. Identificare si selectionare minim 40 IMM si 330 
persoane din grupul tinta; selectionare participanti la diverse activitati/servicii; evidenta permanenta 
dosare 330 persoane inregistrate in grupul tinta. De asemenea, Activitatea 1 asigura premisele 
pentru indeplinirea Indicatorilor de realizare: 4S36 Angajați care beneficiază de programe de 
formare: 330 4S17 Întreprinderi sprijinite, din care: -IMM-uri: 40. 
OS2. Dezvoltarea competentelor si abilitatilor profesionale pentru 330 persoane si furnizarea de 
instrumente specifice si servicii de consultanta specializata; Activitatea 2 contribuie la realizarea 
OS2, prin rezultatele asumate in cadrul subactivitatii 2.1: Furnizarea programelor de formare 
profesionala si a serviciilor de sprijin pentru 330 de angajati (minim 10% - peste 33 persoane vor fi 
din categoria angajatilor varstnici 55-64 ani), minim 91% (301) persoane certificate. Activitatea 2 
contribuie direct la indeplinirea Indicatorului de realizare 4S36 Angajați care beneficiază de 
programe de formare: 330. De asemenea, Activitatea 2 contribuie la indeplinirea urmatorului 
Indicator de rezultat: 4S34 Persoane care dobândesc o calificare/ care și-au validat competențele 
în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea 
calității de participant: 301 (peste 91% din 4S36). 
OS3. Dezvoltarea si implementarea unor programe de invatare la locul de munca in randul a 40 
IMM pentru cresterea competitivitatii si sustenabilitatii IMM, pentru adaptarea la sectoarele 
competitive. Activitatea 3 contribuie la realizarea OS3, prin rezultatele asumate in cadrul 
subactivitatilor: 3.1: Furnizarea masurilor de sprijin catre 40 IMM; 40 programe de invatare la locul 
de munca elaborate si operationalizate, o retea creata pentru anticiparea nevoilor viitoare de 
competente. 3.2: Cooperarea cu factorii interesati; transmiterea si validarea rezultatelor proiectului 
de catre factorii interesati; diseminarea materialelor utilizate, exemplelor de bune practici si 
rezultatelor obtinute; asigurarea continuarii activitatilor, in special prin intermediul Centrelor de 
formare profesionala. Activitatea 3 contribuie direct la indeplinirea Indicatorului de realizare 4S17 
Întreprinderi sprijinite, din care: -IMM-uri: 40. De asemenea, Activitatea 3 contribuie la indeplinirea 
urmatorului Indicator de rezultat: 4S35 Întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de 
muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului, din care: IMM-uri - 10 (cu mult peste tinta minima a 
indicatorului de 3 IMM). 
 
 
3. Principalele sarcini ale furnizorului 

Obiectivul contractului de achiziție îl reprezintă prestarea serviciilor de furnizare (aprovizionare si 
livrare) a alimentelor aferente grupului tinta, respectiv cursantilor în cadrul proiectului ” Formare 
Profesională- Stabilitate și performanță pe piața muncii”, cod proiect 128814 



 
 

 

Prestatorul va asigura în mod obligatoriu minimum condițiile solicitate de către achizitor prin 
prezentele specificații tehnice.  
  
3.1. Cerințele ce urmează a fi asigurate/puse la dispoziție de către furnizor:  
Transportul si livrarea alimentelor la sediul beneficiarului sau în locaţii amplasate oriunde în 
Regiunea Centru, unde se implementează proiectul si care vor fi comunicate din timp prestatorului 
 
3.2. Cerințele ce urmează a fi asigurate/puse la dispoziție de către achizitor:  
Agenda de organizare a evenimentului va fi pusa la dispoziția prestatorului de către achizitor cu cel 
puțin 5 zile înainte de data de furnizare a pachetelor.  
Orice eventuală modificare a agendei survenită din motive obiective care țin de buna implementare 
a proiectului va fi comunicată de achizitor cu cel puțin 7 zile înainte de data de finalizare a 
evenimentului.. 
 
4. Cerințe generale cu privire la furnizarea produselor 
 
a. Operatorul economic va depune toate diligențele pentru asigurarea unui nivel calitativ ridicat al 
produselor; 
b. Operatorul economic este responsabil pentru execuția la timp a obligațiilor contractuale și pentru 
calitatea tuturor sarcinilor stabilite în conformitate cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini; 
c.. Operatorul economic trebuie să asigure produse alimentare de calitate si in termen de garantie. 
Operatorul economic trebuie să-și asume întreaga responsabilitate pentru furnizarea prduselor, 
aprovizionare și transport a alimentelor. Totodată, este răspunzator de siguranța tuturor 
operațiunilor și metodelor de prestare utilizate. In cazul în care se vor constata abateri care pot 
conduce la consecințe grave pentru starea de sănătate a participanților, beneficiarul serviciilor are 
dreptul să oprească distribuirea alimentelor, iar operatorul economic va fi obligat sa înlocuiască 
alimentele în cauză cu altele/alta corespunzătoare, în termen de 5 (cinci) zile de la primirea 
plângerii/notificarii, fără a pretinde plăți suplimentare; 
d. Beneficiarul nu este responsabil pentru nici un fel de cheltuieli suplimentare generate de 
preluarea deficitara elementelor ce fac obiectrul contractului de către personalul de deservire al 
furnizorului  
e. Operatorul economic va rămane în legatură permanentă cu persoana de contact desemnată din 
cadrul organizației beneficiarului. Comunicările între părți se vor focaliza pe îndeplinirea sarcinilor, 
dar și pe problemele procedurale, financiare, contractuale și tehnice cu consecinte financiare. 
Operatorul economic se va conforma solicitărilor transmise de beneficiar prin intermediul persoanei 
de contact desemnate de acesta. Beneficiarul va furniza toate informațiile necesare solicitate de 
către operatorul economic în scopul ducerii la îndeplinire a contractului de prestări servicii; 
f. Operatorul economic va informa în cel mai scurt timp persoana de contact desemnată de către 
beneficiar cu privire la orice eveniment sau circumstanțe ce împiedică execuția contractului la timp; 
g. Dupa semnarea contractului, operatorul economic are obligația de a-și menține tarifele ofertate, 
așa cum au fost acceptate prin ofertă, până la finalizarea contractului.  
h. În cazul în care operatorul economic nu poate onora solicitarea primită cu privire la furnizarea 
produselor, beneficiarul poate rezilia contractul cu solicitarea de daune-interese; 
i. În executarea tuturor activităților ce fac obiectul contractului, operatorul economic va respecta și 
se va supune tuturor legilor și reglementărilor în vigoare. 
 
5. Recepție și verificări 

  Recepția tuturor produselor se va realiza pe baza documentelor în forma originală. 
  Achizitorul (beneficiarul) va verifica conformitatea produselor și va efectua recepția 
acestora . 



 
 

 

  Documentele pe baza cărora se efectuează recepția serviciilor sunt: 
  1. Raportul  prestatorului, care include toate serviciile prestate în cadrul proiectului 
  2. Procesul verbal de recepție a serviciilor  întocmit în urma finalizării livrarii alimentelor 
sau in urma asumarii prestatorului de a asigura pastrarea in custodie a acestora,  va fi semnat atât 
de beneficiar, cât și de prestator și reprezintă documentul care atestă  recepția cantitativă și 
calitativă a produselor furnizate. 
După aceasta, prestatorul este îndreptățit să pretindă beneficiarului efectuarea de plăți pentru 
serviciile efectiv prestate în cadrul contractului și in cuantumul receptionat 
Prin semnarea Procesului verbal de recepție a serviciilor de către beneficiar, serviciile realizate de 
către prestator se consideră acceptate, iar prestatorul va putea emite factura fiscală aferentă 
serviciilor prestate și aprobate. Plățile se pot realiza numai în baza facturii acceptate, în 
conformitate cu sumele stabilite în contractul încheiat între părți. Fiecare factură (sau, dupa caz, 
factura unica) va contine ID-ul și denumirea proiectului. 
Plata serviciilor se va efectua în termen de maxim 60 zile după primirea facturilor, prin virament 
bancar, din contul de proiect al beneficiarului, în contul indicat de prestator. 
 

5.Valoarea estimată totală a contractului: 193944,95  lei fara TVA, 211400  lei cu TVA. 

La întocmirea Ofertei financiare, ofertanții vor avea în vedere să nu depășească valoarea estimată 
pentru total contract, sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconformă. 
 
6. Tip contract și locația de livrare sau prestare a serviciilor 
Contractul care urmează a fi încheiat este un contract de furnizare produse 
Principalul loc de prestare a serviciilor : la locația unde se va desfășura/ organiza evenimentul, 
livrarea făcându-se la sediul achizitorului (beneficiarului) sau la alta locatie desemnata de acesta, 
aflata oriunde în Regiunea Centru. In cazul in care beneficiarul solicita aceasta, prestatorul se 
obliga sa pastreze in custodie produsele ce fac obiectul contractului, asigurandu-se ca acestea 
sunt depozitate in conditii corespunzatoare, urmand a fi livrate esalonat, la comanda benrficiarului, 
la locatia prevazuta la pct.3.2. Produsele livrate vor avea termen de valabilitate inca cel putin 90 de 
zile dupa data livrarii efective. 
 
7. Durata contractului de achiziție  
Nu va depăși 16.04.2021 perioadă în care vor fi furnizate toate produsele care fac obiectul 
prezentului contract. 

 

 

 

CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA OFERTEI 

CONȚINUTUL OFERTEI 

 

 

I. DOCUMENTE DE CALIFICARE 



 
 

 

Situația 

personală a 

ofertantului 

1. Se va prezenta Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de 
administrare fiscală al unității administrativ-teritoriale de pe raza căreia 
ofertantul își are sediul social privind plata obligațiilor de la bugetul de stat 
sau echivalent. 
2. Se va prezenta Certificat privind plata impozitelor și taxelor locale. 
Din certificatele fiscale prezentate trebuie să reiasă că ofertantul nu are 
datorii scadente în luna anterioară celei în care se depun ofertele. 
Operatorii economici nerezidenți (ofertanții străini) au dreptul de a prezenta 
documente similare, emise de autorități din țara de origine, din care să 
reiasă îndeplinirea cerinței de calificare. 
3. Se va prezenta Formularul 2 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile 
prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență nr. 66/2011, privind 
constatarea și sancționarea neregulilor apărute în utilizarea fondurilor 
europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și declarația evitarea 
conflictului de interese -Formularul 3, care vor fi prezentate în original, 
semnate olograf și ștampilate de către reprezentantul legal/împuternicit al 
ofertantului. 
Persoanele cu funcție de conducere în cadrul Beneficiarului sunt: 
Eugen Iordănescu – director general  
Maria Avrigean – director economic 
În aceleași condiții, ofertanții vor prezenta Formularul 4 – Declarație privind 
respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă. 
În cazul unei asocieri, documentele de eligibilitate de mai sus vor fi depuse 
de către fiecare asociat în parte.  
În cazul în care Ofertantul își dovedește capacitatea  tehnică și/sau 
profesională prin susținerea unui terț susținător, acesta trebuie de asemenea 
să depună documentele menționate mai sus. 
În cazul în care anumite activități vor fi subcontractate, se va menționa în 
mod explicit activitatea/activitățile ce va/vor fi subcontractate, subcontractorii 
depunând la rândul lor documentele de eligibilitate menționate mai sus. 
Se vor completa și depune, în original, declarația privind partea/părțile din 
contract care sunt îndeplinite de asociat/subcontractant/terț susținător și 
specializarea acestora  - Formularul 6 și acordul de asociere – Formularul 9 
sau de subcontractare – Formularul 7-toate acestea daca este cazul 
Neîndeplinirea cerințelor de eligibilitate de mai sus de Ofertant/Ofertant 
asociat/Terț susținător/Subcontractant va conduce la respingerea ofertei 



 
 

 

Capacitatea de 
exercitare a 

activității 
profesionale a 

ofertantului 

4. Pentru persoane juridice/fizice române se va prezenta: 
Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în 
copie legalizată sau copie xerox lizibilă marcată „conform cu originalul” 
semnată de către reprezentantul legal al ofertantului din care să rezulte 
concordanța dintre obiectul de activitate al respectivului și obiectul achiziției 
publice. 
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, 
fiecare asociat va prezenta documentul menționat mai sus. 
Pentru persoanele juridice/fizice străine vor fi prezentate documente 
edificatoare, în traducere legalizată, care să dovedească o formă de 
înregistrare ca persoană juridică sau de atestare/înregistrare/apartenență din 
punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în 
care ofertantul este rezident. 
5. Se va prezenta Certificat de înregistrare fiscală (CUI) în copie legalizată 
sau copie xerox lizibilă marcată „conform cu originalul”, semnată de către 
reprezentantul legal al ofertantului. 
Ofertanții nerezidenți vor prezenta traduceri autorizate în limba română ale 
documentelor solicitate mai sus.  
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, 
fiecare asociat va prezenta documentele menționate mai sus, sub aceleași 
condiții. 
Datele înscrise în certificate/documente trebuie să fie actuale, raportat la 
termenul limită de depunere a ofertelor. 
În cazul unei asocieri, documentele vor fi depuse de către fiecare asociat în 
parte. 
În cazul în care ofertantul își dovedește capacitatea tehnică și/sau 
profesională prin susținerea unui terț susținător, acesta trebuie de asemenea 
să depună toate documentele menționate mai sus. 
În cazul în care anumite activități vor fi subcontractate, se va menționa în 
mod explicit activitatea/activitățile ce va/vor fi subcontractate, subcontractorii 
depunând la rândul lor documentele menționate mai sus pentru partea de 
activități pe care urmează să o îndeplinească. 

 
 
 
 

II. PROPUNEREA TEHNICĂ 

 

Modul de 
prezentare a  

propunerii tehnice 

Ofertantul va prezenta propunerea tehnică pornind de la cerințele minime 
cuprinse în prezentele specificații tehnice. 
Propunerea tehnică se întocmește astfel încât procesul de evaluare și 
informațiile din aceasta să permită identificarea cu ușurință a 
corespondenței cu specificațiile tehnice minime și avantajele descrise. 
 

 

 



 
 

 

 

III. PROPUNEREA FINANCIARĂ 

Modul de 
prezentare a 
propunerii 
financiare 

Propunerea financiară va conține prețul total ofertat, exprimat în RON, 
exclusiv TVA. 
Prețul va fi completat în Formularul F5 – Formular de ofertă  ce va fi 
prezentat  în original, semnat olograf și ștampilat de către reprezentatul 
legal/împuternicit al ofertantului. Prețul se va exprima în RON, fără TVA, iar 
valoarea TVA se va evidenția distinct. Prețul va include toate cheltuielile 
care vor fi angajate de către furnizorul ofertant în vederea asigurării 
prestării serviciilor solicitate prin prezenta documentație. Vor fi depuse in 
mod obligatoriu cele 3 Anexe cu detalierea prețurilor/produs/pachet, lipsa 
acestora va conduce la respingerea ofertei ca neconformă. 
ATENȚIE! Prețul total nu va depăși valoarea estimată, sub sancțiunea 
respingerii ofertei ca neconformă. 

 
 

IV. ALTE CERINȚE 

Reprezentare prin  
împuternicit 

Dacă este cazul, oferta va conține și împuternicirea semnatarului ofertei, în 
situația în care acesta nu este reprezentantul legal al ofertantului. 
Împuternicirea va fi semnată de către reprezentantul legal și va fi însoțită 
de cartea de identitate a persoanei împuternicite, în copie certificată 
„conform cu originalul”, semnată olograf și ștampilată de reprezentantul 
legal. 

Limba de redactare 
a ofertei 

Limba română 

Moneda în care 
este exprimat 

prețul contractului 
RON, fără TVA 

Perioada minimă 
de menținere a 

valabilității ofertei 
60 zile 

Modul de depunere 
a ofertei 

Ofertele vor fi depuse la sediul Achizitorului (beneficiarului) : 
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu– Sibiu, Str. 
Telefoanelor 1, jud. Sibiu. 
Data limită de depunere oferte: 8 octombrie 2020, ora 12 
- ofertantul trebuie să depună un singur exemplar al ofertei (original) însoțit 
de adresa de înaintare – Formularul 1; 
- plicul/coletul va avea în interior un opis al documentelor ce le conține; 
- toate documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală 
neradiabilă, vor avea menționată data la care s-au întocmit, vor fi 
ștampilate și semnate olograf cu numele în clar pe fiecare pagină de 
reprezentantul/reprezentanții legal/legali autorizați corespunzător să 
angajeze ofertantul în contract; 
- orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt 
valide numai dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizate să 
semneze oferta; 



 
 

 

- plicul/coletul exterior va fi sigilat și va avea marcate următoarele 
elemente:  

 denumire, adresă și date de contact ofertant (telefon/fax/e-mail); 
 denumirea și adresa achizitorului; 
 denumirea achiziției publice. 

Posibilitatea 
retragerii sau 

modificării ofertei 

Nu se acceptă modificarea sau retragerea ofertei ulterior datei și orei limită 
de depunere a ofertelor. 

Alte precizări 
privind întocmirea, 

depunerea și 
deschiderea 

ofertelor 

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată 
durata de valabilitate stabilită de către Achizitor. 
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei 
sale, precum și a documentelor care o însoțesc, iar achizitorul  nu va fi 
resposabil sau răspunzător pentru costurile respective. 
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina 
ofertantului. 
Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită si/sau după expirarea 
datei limită pentru depunere nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind 
păstrate la sediul achizitorului, nedeschise. 
Ofertele sunt declarate întârziate și vor fi respinse în cazul depunerii la altă 
adresă/depunerii după data/ora limită înscrisă în anunțul de participare la 
procedură. 

 
 
 
V. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 
INFORMAȚII DETALIATE ȘI COMPLETE CU PRIVIRE LA FACTORII DE EVALUARE PENTRU 
STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE 
 
Deoarece sunt trei tipuri de pachete de alimente, cu continut usor diferit, functie de tipul de 
curs la care participa si pe care il finalizeaza fiecare reprezentant din grupul tinta,la 
evaluarea propunerii tehnice se pondereaza fiecare punctaj aferent pachetului ,astfel: 
-pachet tip A (curs competente-170 cursanti)=50% 
-pachet tip B (curs initiere-100 cursanti)=30% 
-pachet tip C (curs calificare-70 cursanti)=20% 
 

Modul de 
selectare a 

ofertei 
câștigătoare 

În vederea respectării principiilor economicității, eficienței și eficacității, 
achizitorul va alege oferta cu cele mai multe avantaje tehnice și financiare 
pentru realizarea scopului proiectului 

 
Factori de evaluare: 

Factori de evaluare Punctaj maxim 

Propunere/Ofertă financiară, RON, fără TVA 20 puncte 

Propunere/ofertă tehnică 60 puncte 

Experiență similară în POCU 20 puncte 

TOTAL PUNCTE 100 puncte 

Algoritmul de calcul presupune clasificarea ofertelor în ordine descrescătoare 
a punctajelor, având în vedere ponderile indicate mai jos. Clasamentul se va 
întocmi în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. Va fi declarată 
câștigătoare oferta care obține cel mai mare număr de puncte. 



 
 

 

 
Punctajul pentru Propunerea financiară se va acorda astfel: 
 

Propunere/Ofertă financiară, RON, fără TVA Punctaj maxim 

Prețul cel mai mic ofertat 20 puncte 

TOTAL PUNCTAJ PROPUNERE 
FINANCIARĂ 

20 puncte 

Propunerea financiară (pf) 
Prețul cel mai mic ofertat 
- pentru oferta cu cel mai mic preț se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 
20 puncte. 
- oferta financiară corect depusă, dar care nu este cea cu prețul cel mai 
redus, va intruni 10 puncte, indiferent de numărul de oferte depuse. 
Atenție! Prețul total ofertat (RON, fără TVA), nu poate depăși valoarea 
estimată a contractului, sub sancțiunea respingerii ofertei. 
 
Punctajul pentru Propunerea tehnică se va acorda astfel: 

Elemente de departajare propunere tehnică Punctaj maxim 

T1. Numarul de tipuri de articole alimentare care sunt 
livrate la un gramaj superior celui solicitat prin 
cerintele minime 

20 puncte 

T2. Numarul de tipuri de produse care au bucati 
livrate suplimentar –dintre cele solicitate prin 
cerintele minime 

20 puncte 

T3. Numărul de articole alimentare suplimentare față 
de cele minim solicitate prin specificațiile tehnice, 
puse la dispoziție de către prestator (diferite fata de 
cele din cerintele minime) 

20 puncte 

TOTAL PUNCTE 60 puncte 

 
Factorul T1: Se va acorda punctaj suplimentar pentru ofertarea unui gramaj 
superior cerințelor minime ale achizitorului . 
Pentru cel mai mare număr de tipuri de alimente cu gramaj suplimentar față 
de cele solicitate prin specificațiile tehnice, se va acorda un număr maxim, 
respectiv 20 puncte. 
 
Daca sunt omise una sau mai multe specificatii tehnice oferta se va considera 
automat neconforma (indiferent daca se ofera in „contrapartida” alte 
servicii/facilitati ). 
 
Tot neconformă va fi considerată oferta care nu respectă detalierea pe anexe 
a produselor/pachetului, inclusiv denumirea si producătorul. 
 
Factorul T2: Se vor menționa numărul de tipuri de alimente cu bucati 
suplimentare față de cele minim solicitate prin specificațiile tehnice puse la 
dispoziție/asigurate de ofertant (prestator)  
Pentru cel mai mare număr de  tipuri de alimente cu bucati suplimentare  față 
de cele solicitate prin specificațiile tehnice, se va acorda un număr maxim, 
respectiv 20 puncte. 



 
 

 

 
Factorul T3: Fiecare ofertant va prezenta în propunerea tehnică tipurile de 
produse pe care le oferă suplimentar față de cerințele achizitorului din 
Specificațiile tehnice. Tipurile de produse suplimentare oferite de operatorii 
economici vor fi în strânsă legătură cu obiectul contractului și vor avea ca 
scop realizarea acestuia în condiții de eficiență și calitate cât mai înalte.  
Se vor menționa numărul de tipuri de alimente  suplimentare față de cele 
minim solicitate prin specificațiile tehnice puse la dispoziție/asigurate de 
ofertant (prestator)  
Pentru cel mai mare număr de tipuri de produse suplimentare față de cele 
solicitate prin specificațiile tehnice, se va acorda un număr maxim, respectiv 
20 puncte. 
 
Toate ofertele care îndeplinesc condițiile minime de punctaj vor beneficia de 1 
punct din oficiu. 
 
Punctajul total al Propunerii tehnice este dat de suma punctajului celor 3 
factori, astfel:  P tehnică total = T1 + T2 + T3  
In acest fel se va calcula punctajul pentru fiecare tip de pachet (respectiv tip A, 
tip B si tip C), si apoi : 
P tehn. (n) = P tehn. (A)x 50%+ P tehn. (B)x30%+ P tehn. (C)x20% 
 
DETERMINAREA PUNCTAJULUI FINAL AL OFERTELOR 
Punctajul final ce va fi luat în calcul în clasamentul pe baza căruia se 
stabilește oferta câștigătoare, se calculează după formula: 
Punctaj final (n) = P financiar.  + P tehn.  + P experiență  

 

Capacitate 
operațională 

Având în vedere perioada scurtă de timp, rămasă până la finalizarea 
prezentului proiect, ofertantul este obligat să depună dovada derulării unui 
contract similar, implementat în ultimii 3 ani.   

Modalități de 
păstrare și 

livrare 

Având în vedere instabilitatea prețurilor și tendința certă de creștere a 
acestora , produsele vor fi achiziționate (întreaga cantitate) și păstrate în 
custodie de furnizor, în condiții de siguranță sanitară, urmând a fi furnizate pe 
comandă, oriunde va fi indicată locația de livrare, în zona de Centru a 
României. 

Modalități de 
contestare a 

deciziei 
achizitorului de 

atribuire a 
contractului de 
achiziție și de 
soluționare a 
contestației 

Dacă un operator economic nu este mulțumit de modul în care s-a desfășurat 
procedura competitivă, aceasta se poate adresa instanțelor de judecată 
competente pentru soluționarea cauzei 

Modalități de 
solicitare 
clarificări 

Solicitările de clarificări privind documentația pentru ofertanți se vor transmite 
prin e-mail, la adresa achizitorului  externe@cciasb.ro, până cel mai târziu în 
a 3-a zi de la data publicării anunțului pentru depunerea ofertelor. 
Clarificările achizitorului se vor transmite în scris, în termen de maxim 2 zile 
lucrătoare de la primirea solicitărilor de clarificări, uzând adresele de mail 
comunicate. 



 
 

 

Clauze 
contractuale 

Conform formularului de contract care face parte integrantă din documentația 
pentru ofertanți. 

 

 
SPECIFICATII MINIMALE ALE PRODUSELOR 

 
FAINA ALBA TIP 000 1 KG 
-Faina de grau superioara, treinule , tip 000, ambalata in pungi de hartiekraft, pentru uz alimentar, 
cu masaneta de 1000g. Culoare alb-galbui, cu nuanta slab cenusiu si particule fine de tarate. Miros 
placut, specific fainii, fara miros de mucegai, de inchis sau alt miros strain, cu minim urmatoarele 
caracteristici :valoare energetic de 346 kcal/100g, protein 10.7g/100g , fibre alimentare 1.3g/100g, 
maxim glucide 74 g/100g. 
 
GRIS DE GRAU 1 KG 
-preambalat in pungi din folie, ambalat in pungi de polietilena/hartieimprimata, cu masaneta de 1 
kg.Proprietati organoleptice: aspect :masa macinata, granular, omogena. Culoare:alb-galbui. 
Miros: characteristic, specific, fara miros de mucegai, de inchis, sau alt miros strain, cu minim de 
protein 10.23g/100g , maxim glucide 75.5g/100g. 
 
OREZ 1 KG 
-produs  classic,calitatea   I,  bob  lung,  faraspartura,   complet   decorticate,    culoare  alba, 
miroscaracteristic,   faramiros  strain  de mucegai,   de rozatoare  etc., 
grasimi  maxim 0,6g  /1 OOg, protein a minim 6,7  g/1 OOg; 
ambalat    la  punga  de  1 kg 
 
ZAHAR TOS 1 KG 
-Produs rafinat obtinut din sfecla de zahar, sub forma de cristale de granulatie medie, omogena, 
uniforme, uscate, liber curgatoare, nelipicioase, fara aglomerari, fara corpuristraine, cu gust dulce, 
fara miros sau gust strain, de culoare alb-lucios. 
Caracteristicile produsului: 
-gradul minim de polarizare : 99.70; 
-continutul maxim de umiditate : 0.06%; 
-continut maxim de zaharinvertit: 0.04%; 
Etichetat, ambalat la punga de hartie de 1kg. 
 
CONSERVA DE MAZARE VERDE 800GR 
-Se incadreaza in categoria produselor legumicale sterilizate. 
Aspectul ambalajului-exterior: Cutii metalice cu/sau fara cheita, nebombate, de 800g, inchise 
etans, fara fisuri sau scurgeri de continut, correct si vizibil marcate cu toate elementele de 
identificare: cantitatea neta, ingredient, informatii energetice. Toate vor fi inscriptionate in limba 
romana.Aspectul ambalajului –interior: cutii vernisate in interior, fara pete de sulfura de fier. 
Caracteristicile produsului: 
-minim 400g net de mazare; 
-gust simiros specific produsului; 
 
CONSERVA PATE PORC  100 GR 
-Se incadreaza in categoria produselor din carne sterilizate, grupa pateuri. Aspectul ambalajului- 
exterior: cutii metalice cu cheie, nebombate de 100gr, inchise etans fara fisuri sau scurgeri de 



 
 

 

continut, correct si vizibil marcate cu toate elementele de identificare: cantitate neta, ingredient, 
informatii energetice. Toate vor fi inscriptionate in limba romana. 
Aspectul ambalajului-interior: Cutii vernisate in interior, fara pete de sulfura de fier. 
Caracteristicile produsului: 
-pasta alifiooasa omogena; 
-culoare: galbui-roz; 
-gust simiros specific produsului; 
-min: 20% ficat, minim 11g/100g proteine. 
 
CONSERVA PATE PORC  300 GR 
-Se incadreaza in categoria produselor din carne sterilizate, grupa pateuri. Aspectul ambalajului-
exterior: cutii metalice cu cheie, nebombate de 300gr, inchise etans fara fisuri sau scurgeri de 
continut, correct si vizibil marcate cu toate elementele de identificare: cantitate neta, ingredient, 
informatii energetice. Toatevor fi inscriptionate in limbaromana. 
Aspectulambalajului-interior: Cutii vernisate in interior, fara pete de sulfura de fier. 
Caracteristicile produsului: 
-pasta alifiooasa omogena; 
-culoare: galbui-roz; 
-gust simiros specific produsului; 
-min: 20% ficat, minim 9g/100g, grasime maxim 16%. 
 
CONSERVA PATE PORC  200 GR 
-Se incadreaza in categoria produselor din carne sterilizate, grupa pateuri. Aspectul ambalajului-
exterior: cutii metalice cu cheie, nebombate de 200gr, inchise etans fara fisuri sau scurgeri de 
continut, correct si vizibil marcate cu toate elementele de identificare: cantitate neta, ingrediente, 
informatii energetice. Toate vor fi inscriptionate in limba romana. 
Aspectul ambalajului-interior: Cutii vernisate in interior, fara pete de sulfura de fier. 
Caracteristicile produsului: 
-pasta alifiooasa omogena; 
-culoare: galbui-roz; 
-gust simiros specific produsului; 
-min: 20% ficat, minim 11g/100g proteine. 
 
CONSERVA CARNATI CU FASOLE 300 GR 
-Se incadreaza in categoria produselor din carne sterilizate. Aspectul ambalajului-exterior: cutii 
metalice cu cheie, nebombate de 200gr, inchise etans fara fisuri sau scurgeri de continut, correct si 
vizibil marcate cu toate elementele de identificare:cantitate neta, ingredient, informatii energetice. 
Toate vor fi inscriptionate in limba romana. 
Caracteristicile produsului: 
-Carnaciori afumati minim 18%, fasole alba boabe minim 18% 
-gust simiros specific produsului; 
-max: 5.1 g/100g grasimi, minim 5.9g/100g proteine. 
 
 
CONSERVA  VITA 300GR 
-Se incadreaza in categoria produselor din carne sterilizate, grupa conserve din carne. Aspectul 
ambalajului-exterior: cutii metalice cu cheie, nebombate de 300gr, inchise etans,  fara fisuri sau 
scurgeri de continut, correct si vizibil marcate cu toate elementele de identificare :cantitate neta, 
ingrediente, informatii energetice. Toate vor fi inscriptionate in limba romana. 
Aspectul ambalajului-interior: Cutii vernisate in interior, fara pete de sulfura de fier. 



 
 

 

Caracteristicileprodusului: 
-culoarespecificacarnii, roz-rosiatica; 
-faraspuma, goluri de aer,impuritati; 
-faraimbrunareputernica (consecinta a suprasterilizarii ) 
-lichidul de acoperire(suc, uleisos ) nu poate fi tulbure , filant; 
-carne de vita : minim 50% din masaneta; 
-proteine 14g/100g, grasimi maxim 6g. 
Nu se admiteutilizareacarnii de porc/vita sau de pasare separate mechanic, precumsi a proteinelor 
de originevegetala. 
 
 
CONSERVA CARNE DE PORC 300 G 
-Se incadreaza in categoria produselor din carne sterilizate, grupa conserve din carne. Aspectul 
ambalajului-exterior: cutii metalice cu cheie, nebombate de 300gr, inchise etans,  fara fisuri sau 
scurgeri de continut, correct si vizibil marcate cu toate elementele de identificare: cantitate neta, 
ingrediente, informatii energetice. Toate vor fi inscriptionate in limba romana. 
Aspectul ambalajului-interior: Cutii vernisate in interior, fara pete de sulfura de fier. 
Caracteristicile produsului: 
-culoare specifica carnii, roz-rosiatica; 
-fara spuma, goluri de aer,impuritati; 
-fara imbrunare puternica (consecinta a suprasterilizarii ) 
-lichidul de acoperire (suc, uleisos ) nu poate fi tulbure , filant; 
-carne de porc : minim 50% din masaneta; 
-gust simiros specific produsului; 
 
Nu se admite utilizarea carnii de porc/vita sau de pasare separate mechanic, precumsi a 
proteinelor de origine vegetala. 
 
CONSERVA MACROU IN ULEI 160 GR 
-STAS 10845-87, STAS 10845/87/A1:1996 
Proprietati organoleptice: aspectul continutului :masa compacta, avand la suprafata ulei; culoare 
normal, fara semen de alterare , miros si gust: placut, specific de peste, fara condiment excesiv, 
fara miros si gust strain, consistent normal, continut de peste de minim 65%. 
Ingrediente: macrou minim 65%, ulei floarea soarelui 35%, masa scursa de peste minim 90g, cu 
minim protein 12.7 g/100g. 
Ambalare si marcare: se ambaleaza in cutii metalice de 150 g cositorite si lacuite in interior ,inchise 
ermetic si avizate conform dispozitiilorsanitare in vigoare, cu cheita .Eroare tolerată la continutul 
ambalajului este de +/-5%, recipientele metalice trebuie sa fie neturtite, nebombate si neruginite, 
nu se admit la interior pete de rugina. Marcarea sa fie conforma cu standardele in vigoare . 
 
CONSERVA MACROU IN SOS TOMAT  160G 
- STAS  10845-87, STAS -  10845-87/A1    :1996 
Proprietati organoleptice    :   aspectul continutului    :     masa compacta,  avand   la suprafata sos 
tomat;  culoare normala.   Fara semne  de alterare,   miros si   gust :placut,  specific  de peste,  
fara condimente excesive,  fara miros si  gust strain,  consistenta normala,  continut  de  peste  de 
min 50%.lngrediente    :   macrou  50 %.  Sos tomat  50%,  rnasa scursa peste  minim 85g,  cu 
minim,   proteine 9,9 g/lOOg. Ambalare si marcare   :   se ambaleaza    in cutii metalice   a  150g   
cositorite si lacuite   in  interior inchise ermetic si avizate   conform  dispozitiilor sanitare   in 
vigoare.   Eroare tolerata   la continutul ambalajului este  de  +./-5%.   Recipientele metalice ce 



 
 

 

trebuie sa  fie  neturtite,    nebombate si neruginite,   nu se admit  la  interior  pete  de  rugina.   
Marcarea  sa fie conforma   cu standardele in vigoare./-5%   .                                                                                                                     
 
ULEI 1L 
-  Ulei rafinat   din  floarea soarelui.   imbuteliat   in flacoane    PET  de  1 L.   Limpede,   fara 
suspensii si fara sedimente.Culoare galbena. Miros si gust placut.Fara miros si gust strain  . 
 
FAINA MALAI SUPERIOARA 1KG 
-Malai superior degerminat,preambalat in pungi din folie, ambalat in pungi de polietilena/ 
hartieimprimata, cu masaneta de 1 kg. Proprietatiorganoleptice: Aspect :masamacinata, granular, 
omogena. Culoare: galben-portocalie cu particulealb-galbui. Gust :placut, specific, farascrasnet la 
masticatie. Miros: characteristic, specific, faramiros de mucegai, de inchissau alt miros strain, cu 
minim urmatoarelecaracteristici: valoareeergetica de 344 kcal/100g, protein 7.5g-100g, maxim 
glucide 78g/100g. 
 
BORCAN CASTRAVETI IN OTET  670G 
-Se incadreaza in categoria produselor legumicale pasteurizate. 
Aspectul ambalajului-exterior: Borcan de sticla nedeteriorat de 670g, inchis etans, fara fisuri sau 
scurgeri de continut, corect si vizibil marcate cu toate elementele de identificare: cantitatea neta, 
ingrediente, informatii energetice. Toate vor fi inscriptionate in limba romana. 
Caracteristicile produsului: 
-minim 360g cantitate neta; 
-castraveti cornison intregi 6-9 cm; 
-gust si miros specific produsului; 
 
SUC LA CUTIE 1L 
-produs pasteurizat; 
Aspectul ambalajului –exterior: Cutie tetrapack de 1l, inchise etans fara fisuri sau scurgeri de 
continut, correct si vizibil marcate cu toate elementele de identificare: cantitate neta, ingredient, 
informatii enrgetice. Toate vor fi inscriptionate in limba romana. 
Caracteristicile produsului: 
-minim 0.6g/100g produs protein; 
-max 11.2g/100g produs glucide; 
-max 5g/100g produs grasimi; 
-gust si miros specific produsului. 
 
 
BORCAN GEM DIVERSE FRUCTE 360 GR 
-Se incadreaza in categoria produselor din fructe pasteurizate. 
Aspectul ambalajului–exterior: Borcan de sticla nedeteriorat de 360gr, inchise etans ,fara fisuri sau 
scurgeri de continut, correct si vezibil marcate cu toate elementele de identificare: Aspectul 
ambalajului-interior: fara pete de sulfura de fier. 
Caracteristicile produsului:  
-minim 35 g fruct/100g produs; 
-gust si miros specific produsului; 
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