
Nr. 476 din 25.02.2020 

CLUB SPORTIV MUNICIPAL BACĂU 
Cod de identifi care fisca la : 2786968 5 

APROBAT, 
Directo r, ~ A1 

CAIET DE SARCINI 
Servicii de restaurant şi de servire a mâncării pentru Club Sportiv Municipal Bacău 

CPV: 55300000-3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării 

Cerinţele prezentului Caiet de Sarcini sunt considerate minime si obligatorii. 

1. AUTORJTATEA CONTRACTANTĂ 

a. Au tor itatea Contractantă: CLUB SPORTIV MUNICIPAL BACĂU 
b. Date de contact : Str. Letea N r.17, Bacău, Telefon: - 40 07878 27830 : Fax: ~40 033 4 1970 45, email: 

contact(a!,csmbac au.ro 

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI 

lî. I. Titlu contractului: Acord cadru de servicii de restaurant şi de servire a mâncării pentru 
Club Sportiv Municipal Bacău 

II .2 Cod CPV prin cipal 55300000-3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării 
11.3 Descr iere succintă: Contractul are drept scop serviciile de restaurant şi de ser\' ire a mâncării 

pentru Club Spo1tiv Municipal Bacău. 

Prin contract se vor as igura un număr de maxim 83 de porţii /zi din fiecare dintr e ce le 3 categor ii de mese : 

mic dejun , prânz şi cină. Numărul de benefi ciari este estimat, Autoritatea Contractantă neavâ nd obligaţia 

de a con suma zilnic numărul ma xim de porţii. 

III. SPECIFICAŢII TEHNICE MINIMALE 

Ofertantu l trebuie sa facă dovad a exis tenţe i a unui spaţiu potn v1l pentru serv irea mese lor cu 

considera rea numărului total de participanţi la o masă - aproxim at iv 83 de persoane. 

Locaţia und e se serveşte masa trebui e sa fie spaţioasă, lumin oasa, curată ş i aerisită. Locaţia nu trebui e 

să fie la o distanţă mai mar e de 2 km faţă de Centrul Sportiv ( A leea Ghioceilo r nr. 12, Bacău) . 
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Meniurile zilnice vor fi întocmite cu observarea nevoilor pentru cantități satisfăcătoare si echilibrate 
din principalii furnizori de energie ai organismului, care sunt lipidele (grăsimi), glucidele (dulciuri, fructe, 
cereale, legume) si proteinele (carne, brânză, lapte, oua si proteine vegetale).  

Meniul va fi aprobat in prealabil de Achizitor, care își rezerva dreptul de a refuza si sugera modificări 
ale structurii meniurilor zilnice care nu vor fi întocmite in concordanta cu prevederile OMS 1563/2008 
privind necesarul zilnic de alimente. Lista de meniu este următoarea: 
LUNI  
Mic dejun: 
 -omleta cu cașcaval 
 -chifla 
 -roșie 
 -ceai/ Cafea 
 -corn cu ciocolata 
Prânz: 
 -ciorba rădăuțeană 
 -șnițel de porc cu orez si salata 
 -prăjitură + fresh 
Cina: 
 -somon la grătar cu legume 
 -clătite 
MARTI 
Mic dejun: 
 -iaurt 
 -fulgi de cereale 
 -oua fierte 
 -roșie 
 -pâine prăjită 
Prânz: 
 -ciorba de văcuță 
 -pulpe de pui cu legume sote 
 -chifla 
 -un fruct 
 -o prăjitură 
Cina: 
 -pizza 
 -o prăjitură + fresh 
 
MIERCURI 
Mic dejun: 
 -pastrama 
 -telemea 
 -legume 
 -pâine prăjită 
 -unt 
 -dulceață 
Prânz: 
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 -ciorba de găină 
 -smântână 
 -mușchi de vita la tava 
 -salata 
 -chifla 
 -un fruct 
 - o prăjitură 
Cina: 
 -pulpa de pui la cuptor cu cartofi țărănești si salata 
 -tortul casei 
 
JOI 
Mic dejun: 
 -cremwursti 
 -cașcaval 
 -ou fiert 
 -ceai/ cafea 
Prânz: 
 -Supa de pui cu găluște 
 -pulpa de porc cu piure si salata 
 -un fruct 
 -prajitura 
Cina: 
 -cașcaval pane si cartofi la cuptor 
 -salata de roșii 
 -prăjitură+ fresh 
 
VINERI 
Mic dejun: 
 -pâine cu unt si dulceață 
 -telemea 
 -chifla 
 -ceai/ cafea 
Prânz: 
 -ciorba de perișoare 
 -șnițel de pui cu cartofi si salata 
 -un fruct 
 - tortul casei 
Cina: 
 -risotto cu piept de pui la gratar 
 -o prajitura 
 
SAMBATA 
Mic dejun: 
 -lapte cu cereale integrale 
 -corn cu ciocolata 
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 -ceai/ cafea 
Pranz: 
 -supa crema de legume 
 -mușchi de vita la grătar cu legume 
 -un fruct 
 -o prăjitură 
Cina: 
 -rulou din piept de pui cu legume si salata 
 -chifla 
 -iaurt cu fructe 
 
DUMINICA 
Mic dejun: 
 -oua ochiuri 
 -bacon 
 -pâine prăjită 
 -iaurt natur 
 -ceai/ cafea 
Prânz: 
 -ciorba de legume 
 -pui cu smântână si mămăliguță 
 -un fruct 
 -o prăjitură+ fresh 
Cina: 
 -păstrăv la grătar cu legume 
 -iaurt cu fructe 
 
Micul dejun se va servi intre orele 7.00 si 10.00.  
Prânzul se va servi între orele 13.00 – 15.00 : 
Cina va fi servita intre orele 19.00 si 21.00  

Se vor deconta doar serviciile pentru mesele care au fost servite, în acest sens operatorul economic 
va prezenta o dată cu factura și listele de prezență. 

IV. ALTE OBLIGAȚII ADIACENTE PRESTĂRII SERVICIILOR 

Pe parcursul derulării contractului, ofertanții au obligația de a realiza o listă de prezență pentru fiecare 
masă (3 liste de prezență pentru fiecare zi, câte una pentru micul dejun, una pentru prânz și una pentru 
cină) în conformitate cu modelul format Anexa 1 la prezentul Caiet de Sarcini. 

Lista de prezenta va cuprinde meniul servit precum și semnăturile persoanelor care au servit masa. 
 

V. CRITERIU DE ATRIBUIRE: Cel mai bun raport calitate preț 

Nr. 
crt. Criteriu Descriere Algoritm de calcul Pondere Punctaj 

Maxim 

1 Prețul ofertei Componentă 
financiară 

Pentru factorul de evaluare „Propunerea financiară” – 
P1 punctajul se va acorda astfel : 
a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se 
acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare: P1 
= 100 puncte; 
b) pentru alt preț decât cel prevăzut la lit. a) punctajul se 

85 85 
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calculează după algoritmul: P1= (preț minim/Pn) x 100. 
unde:   P1= punctaj factor de evaluare  al ofertei 
financiare curente 
            Preț minim= prețul cel mai scăzut oferit de 
ofertanți pentru realizarea contractului  
             Pn = prețul ofertei curente. 

2 Capacitatea 
locației 

Componentă 
tehnică 

Prin capacitatea locației se înțelege numărul maxim de 
persoane care pot lua masa în același timp 
Pentru factorul de evaluare „Capacitatea locației– P2 
punctajul se va acorda astfel : 
a) pentru oferta cu capacitatea cea mai mare se acordă 
punctajul maxim alocat factorului de evaluare: P2 = 15 
puncte; 
b) pentru altă capacitate decât cea prevăzută la lit. a) 
punctajul se calculează după algoritmul: P2= (Cmaxim/Cn) 
x 15. 
unde:   P2= punctaj factor de evaluare al ofertei curente 
            Cmaxim/= capacitatea cea mai mare dintre ofertele 
primite  
            Cn = capacitatea ofertei curente. 

15 15 

VI. CONDIȚII DE PLATĂ 

Plata se va face in lei, pe baza de facturi, cu ordin de plata, după prestarea si recepția serviciilor, numai in 
cont deschis la Trezoreria Statului. 

Plata serviciilor prestate se va efectua lunar, in termen de maxim 30 de zile de la primirea de către Achizitor 
a facturii emise de Ofertant și a Listelor de prezență. 

Recepția serviciilor va fi consemnata printr-un proces verbal de recepție întocmit in 2 exemplare , unul 
pentru Achizitor si unul pentru Prestator. 

Documente care vor însoți factura: Listele de prezență și procesul verbal de recepție. 

VII. ELEMENTE DE PREȚ: 

Prețul va fi prezentat în lei fără TVA și va fi însoțit de un centralizator al preturilor . TVA se va evidenția 
separat. 

Prețul propus in oferta este ferm in lei, nu poate fi majorat ulterior si va fi valabil pana la realizarea 
integrala a contractului . 

VIII. EGALITATEA DE ȘANSE 

În executarea contractului de servicii, prestatorul va tine cont de obligațiile referitoare la respectarea 
principiului egalității de șanse și de tratament , în cadrul relațiilor de muncă de orice fel. 
Prestatorul se obligă să asigure respectarea principiului egalității de șanse și de tratament, în cadrul 
relațiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziții pentru interzicerea discriminărilor 
bazate pe sex, origine etnica sau rasiala, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuala etc. 
NOTE: 
În Documentația de atribuire orice referiri la origine, sursă, producție, un procedeu special, o marca 
de fabrica sau de comerț , un brevet de invenție, o licență de fabricație, norme, standarde, calificări 
, autorizări, atestări, certificări etc., vor fi considerate ca fiind însoțite de mențiunea „sau 
echivalent”.Întocmit, - Furnizor de servicii auxiliare achizițiilor 

SC ELVETIC SRL 
Dumitru Botan 
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ANEXA 1 
DENUMIRE SOCIETATE: 
ADRESĂ: 
DATE DE CONTACT: 

 
LISTA DE PREZENȚĂ 

în cadrul contractului Servicii de restaurant și de servire a mâncării pentru Club Sportiv Municipal Bacău  
 

DATA (ZZ.LL.AAAA)  
MASA MIC DEJUN  PRÂNZ  CINĂ  

MENIU SERVIT 

 
 
 
 
 

 
PERSOANE CARE AU SERVIT MASA 
 

Nr. NUME ȘI PRENUME DATE DE CONTACT SEMNĂTURA 
1    
2    
3    
....    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


