
 

 

 

 
www.raa.ro 

 

 
Romanian Angel Appeal 

Foundation (RAA) works for improving 
the quality of life of children and young 
people in need, affected by chronic 
conditions, subject to discrimination 
and social exclusion. 

 

 

 
Main activities and expertise areas: 
  

Direct multidisciplinary 
services for underserved people  

 
Programs enhancing 

women and children’s health 
 

Development of social 
involvement initiatives of the young 
people belonging to vulnerable 
groups  

 
Consultancy and distance 

and residential learning programs 
that target: 

medical, 
social and psychological 
assistance services 

long 
learning life skills 
enhancement for vulnerable 
children, young and adults 

 
Technical assistance and 

Monitoring and Evaluation of 
programs to combat epidemics with 
major impact over population 
(HIV/AIDS, Tuberculosis). 

 

 
VAT registration number: 

7274690 
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52 Rodiei Street  •  Sector 3  •    

Bucharest  •  030956  •  Romania 
Ph 021 323 68 68  •  Fax 021 323 

24 90 office@raa.ro 
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Cerere de ofertă 

 

 

În atenția reprezentanților legali, 

Stimate Doamne, 

Stimaţi Domni, 

  

1. Sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru achiziția 

de: 

Servicii de catering hrana pentru copii ucraineni care urmează cursurile 

școlii de vară în cadrul Școlii Gimnaziale Ienachiță Văcărescu (200 copii x 

48 zile 

 

Bugetul maxim total disponibil – 176.146,79 lei fără TVA, (192.000 lei 

inclusiv TVA) 

 

Documentația este aferentă procedurii de selectie de oferte în cadrul 

proiectului Learning is HOPE finanțat de UNICEF.  

 

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) derulează prezenta procedură în 

calitatea sa coordonator al proiectului. Procedura de achiziție se va finaliza 

prin încheierea a câte unui Contract de prestări servicii, care se va semna 

între Fundație și operatorul economic declarat câștigător. 

2. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.  

3. Data limită pentru primirea ofertelor este: 22.06.2022 ora locală: 17:00. 

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să să fie primită şi 

înregistrată până la data limită menţionată pentru depunere. Ofertele vor fi 

trimise pe urmatoarele adrese de e-mail: adela.tarpan@raa.ro , 

camelia.raita@raa.ro şi office@raa.ro. 

Data limită pentru solicitarea de clarificări este: 20.06.2021. Solicitările de 

clarificări trebuie să fie transmise în scris, pe e-mail, la adresele: 

adela.tarpan@raa.ro , camelia.raita@raa.ro şi office@raa.ro. 

 

Având în vedere contextul epidemiologic actual, nu se acceptă oferte trimise 

prin poştă sau aduse la sediul Fundației. 

5. Oferta dumneavoastră va fi transmisă în conformitate cu formatul indicat 

în Anexa 1 și Anexa 2 . 

PREŢUL. Pentru toate serviciile solicitate, vă rugăm să menționați atât prețul 

unitar pe tip de serviciu, cât și prețul total ofertat – în Lei, conform 

Formularului de ofertă din Anexa 2 . Preţul total trebuie să includă toate 

serviciile solicitate de Achizitor și să se încadreze în bugetul total. 

mailto:adela.tarpan@raa.ro
mailto:camelia.raita@raa.ro
mailto:office@raa.ro
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mailto:office@raa.ro
https://www.raa.ro/wp-content/uploads/2021/09/Anexa-1-Termeni-de-referinta.pdf
https://www.raa.ro/wp-content/uploads/2021/09/Anexa-2-Formular-de-oferta.pdf
https://www.raa.ro/wp-content/uploads/2021/09/Anexa-2-Formular-de-oferta.pdf
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EVALUAREA OFERTEI ȘI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate 

corespunzătoare din punctul de vedere al cerințelor solicitate vor fi evaluate conform criteriului de 

atribuire pretul cel mai scazut, așa cum este descris în Anexa 1 , iar contractul va fi încheiat cu 

ofertantul clasat pe locul I. 

DOCUMENTE DE ELIGIBILITATE:  

● Pentru persoane juridice române: 

Societăți comerciale 

1. Certificat de înregistrare fiscală (copie conform cu originalul). 

2. Certificat constatator (în original sau în copie legalizată sau în copie lizibilă cu mențiunea 

„conform cu originalul” sau emis în formă electronică cu semnatură electronică extinsă) emis 

de Oficiul Național al Registrului Comerțului, sau orice alt document echivalent prin care să 

dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică și codul CAEN corespunzător CPV 

aferent prezentei proceduri. Informațiile cuprinse în Certificatul constatator sau documentul 

echivalent trebuie să fie valabile / reale la data limită de depunere a Ofertelor, respectiv 

documentul să fie valabil la data depunerii Ofertelor. 

 

 

Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial (ONG)  

1. Statutul cu modificările la zi (incluzând şi încheierile de şedinţă) – copie conform cu originalul 

2. Extras actualizat din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor emis de Ministerul Justiției (copie 

conform cu originalul, valabilă cel puțin 30 de zile de la data emiterii) 

3. Certificat de înregistrare fiscală (copie conform cu originalul). 

● Capacitatea tehnică și/sau profesională - Autorizatie sanitar-veterinara valabilă necesară 

pentru desfășurarea activității de servire a mesei, copie conform cu originalul 

 

……………………………. 

(ii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 90 zile de la 

data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 3 de mai sus. Ofertele ce vor sosi după data și 

ora limită indicate la alin. 3 nu vor fi luate în considerare. 

 

Prezenta procedură se derulează conform normelor interne ale Fundației, nefiindu-i aplicabile 

prevederile referitoare la achizițiile publice. 

 
Anexa 1 – Termeni de referință 

Anexa 2 -Formularul de ofertă financiară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.raa.ro/wp-content/uploads/2021/09/Anexa-1-Termeni-de-referinta.pdf
https://www.raa.ro/wp-content/uploads/2021/09/Anexa-1-Termeni-de-referinta.pdf
https://www.raa.ro/wp-content/uploads/2021/09/Anexa-2-Formular-de-oferta.pdf
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Anexa 1 

Termeni de referință 

[Achizitor]: Fundația Romanian Angel Appeal- Apelul Îngerului Român 

 

Operator economic: ____________________ 

Date complete identificare Operator economic 

(adresa, telefon, fax, e-mail, CIF, Nr. Reg. Comertului/Reg. ONG): 

 

Preţuri: [se va completa Anexa 2 - Formular de ofertă de către Operatorul economic pentru toate 

serviciile solicitate] 

Preţuri unitare fixe: Preţurile unitare indicate în ofertă sunt ferme şi fixe şi nu pot fi modificate pe 

întreaga durată a executării contractului, respectiv până la 31.12.2022. 

Termen începere prestare servicii: maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. 

Plata facturilor se va efectua în lei, după finalizarea serviciilor prestate în condiții corespunzătoare, 

pe baza facturilor Prestatorului şi a proceselor-verbale de recepţie acceptate și semnate de către 

Achizitor.Achizitpri 

5. Documente de calificare: 

5.1. Documente solicitate 

 

Societăți comerciale 

1. Certificat de înregistrare fiscală (copie conform cu originalul). 

2. Certificat constatator (în original sau în copie legalizată sau în copie lizibilă cu mențiunea „conform 

cu originalul” sau emis în formă electronică cu semnatură electronică extinsă) emis de Oficiul Național 

al Registrului Comerțului, sau orice alt document echivalent prin care să dovedească forma de 

înregistrare ca persoană juridică și codul CAEN corespunzător CPV aferent prezentei proceduri. 

Informațiile cuprinse în Certificatul constatator sau documentul echivalent trebuie să fie valabile / 

reale la data limită de depunere a Ofertelor, respectiv documentul să fie valabil la data depunerii 

Ofertelor. 

 

Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial (ONG) 

1. Statutul cu modificările la zi (incluzând şi încheierile de şedinţă) - copie conform cu originalul 

2. Extras actualizat din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor emis de Ministerul Justiției (copie conform 

cu originalul, valabilă cel puțin 30 de zile de la data emiterii) 

3. Certificat de înregistrare fiscală (copie conform cu originalul). 

 

Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

- Autorizatie sanitar-veterinara valabilă necesară pentru desfășurarea activității de servire a mesei, 

copie conform cu originalul 

 

6. Criteriul de atribuire a contractului: ofertele ce sunt conforme din punct de vedere administrativ 

și tehnic vor fi evaluate conform criteriului de atribuire pretul cel mai scazut. 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

 

Fundația Romanian Angel Appeal-Apelul Îngerului Român achiziționează servicii de catering - 

hrana pentru beneficiari copii ucraineni care urmează cursurile școlii de vară în cadrul Școlii 

Gimnaziale Ienachiță Văcărescu (200 copii x 48 zile): 

 

Serviciul de catering va fi oferit zilnic în perioada 27 iunie – 31 august 2022, pentru cei 200 de copii 

participanți la Școala de vară organizată în cadrul Școlii Gimnaziale Ienăchiță Văcărescu din 

București, Calea Șerban Vodă 62-64, Sector 4. 
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Servicii de masă 

• Prânzul compus din fel de bază cald (preparat termic carne de pui si/sau vita; si/sau 

porc si/sau peste in cantitate de 150-200 g/portie)+garnitura, paine (alba si neagra) , 

desert. Meniul ar putea  conține și preparate vegetarian/lacto-ovo-vegetarian/de post in 

functie de nevoile copiilor. Aceasta informatie va fi comunicata achizitorului la data 

semnarii contractului.  

• Gustări, 1 pe zi x 200 copii x 48 zile, va include:  

o 1 fruct /copil/zi x 200 copii x 48 zile 

 

Varianta/variantele de meniu finale vor fi aprobate de Beneficiarul privat. 

 

TRANSPORTUL HRANEI:  

Transportul hranei se va face numai cu mijloace de transport autorizate sanitar-veterinar, autorizatia 

insotind in permanenta mijlocele de transport dotate corespunzator, folosite in scopul pentru care au 

fost autorizate, insotite de personal calificat, echipat corespunzator si avizat medical.  

Hrana calda trebuie ambalata etans - vase de inox, caserole etc. -care au capacitatea de a mentine 

mancarea calda. Prestatorul va asigura transportul cu personal propriu, inclusiv vesela de unica 

folosinta (tacamuri, pahare pentru apa), servetele, astfel incat sa fie asigurata respectarea normelor de 

igiena si sanitar veterinare, servicii ce vor fi luate in calcul la stabilirea pretului final de pe listele de 

meniu anexate la caietul de sarcini.  

 

CERINTE SPECIFICE PRIVIND IGIENA PERSONALA: 

Fiecare persoana/salariat care lucreaza in zona de manipulare a alimentelor va mentine igiena 

personala si va purta echipament de protectie si de lucru adecvat si curat. Personalul prestatorului care 

manipuleaza hrana calda si hrana rece la sediul beneficiarului, va avea controlul medical periodic 

efectuat la zi si va fi dotat cu echipament de protectie adecvat. Numai acest personal, avizat medical va 

distribui felurile de mancare, individual fiecarui copil.  

 

CERINTE SPECIFICE PRIVIND ALIMENTELE:  

Toate alimentele care sunt depozitate, impachetate, manipulate, afisate si transportate, vor fi protejate 

impotriva oricaror contaminari probabile ce va face alimentele improprii consumului uman, periclitarii 

sanatatii sau contaminarii in asa mod incat nu se vor putea consuma in acea stare. In particular, 

alimentele trebuie amplasate si/sau protejate astfel incat sa se minimalizeze riscul contaminarii. Se vor 

introduce masuri adecvate astfel incat eventualele epidemii sa poata fi controlate si evitate. 

Produsele intermediare si produsele finite, posibile de a fi mediu de dezvoltare a microorganismelor 

patogene sau de a forma toxine, trebuie mentinute la temperaturi care sa nu prezinte risc pentru 

sanatate. Potrivit cu siguranta alimentelor, se vor permite perioade limitate, in afara temperaturii 

potrivite, atunci cand este necesar ca alimentele sa se adapteze modalitatilor de preparare, transport, 

depozitare, prezentare si servire. 

Se recomanda ca hrana beneficiarilor sa fie servita la aproximativ 30 min. de la preparare. In caz 

contrar, ea trebuie mentinuta la o temperatura mai mare de 60 grade Celsius pentru hrana calda si la 

max. 4 grade Celsius pentru hrana rece. 

Este interzisa pastrarea alimentelor de la o masa la alta. 

 

 

7. Durata contractului de servicii: Contractul va avea o durată maximă de până la 31.12.2022 

(inclusiv). 

8. Bugetul maxim disponibil pentru toate serviciile prevăzute în cererea de ofertă, este de maxim – 

176.146,79 lei fără TVA, (192.000 lei inclusiv TVA). Prețul va fi exprimat în Lei. Prețurile ofertate 

trebuie să se încadreze în bugetul disponibil. 

9. Neexecutare: Achizitorul poate rezilia contractul, dacă Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile în 
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conformitate cu termenii şi condiţiile menţionate mai sus, după o notificare prealabilă de 10 zile 

primită de la Achizitor, Achizitorul, neavând nicio responsabilitate prezentă sau viitoare, materială sau 

de altă natură și neavând datorii și/sau alte obligații în legătură cu serviciile neprestate, fără a avea vreo 

obligaţie faţă de Prestator. 

10. Specificaţii Tehnice: 

Operatorii economici își vor elabora propunerea tehnică pe baza tuturor cerințelor și documentelor 

solicitate în prezenta Anexă. 

Neabordarea în cadrul propunerii tehnice a tuturor aspectelor menționate în Specificațiile tehnice sau 

neprezentarea propunerii tehnice atrage după sine declararea acesteia ca fiind neconformă. 

Serviciile solicitate 

 

Facturarea 

Facturarea serviciilor se va face la finalul fiecarei luni de prestare, pe baza procesului-verbal de 

recepție a serviciilor prestate, documente întocmite de Prestator și acceptate de Achizitor. 

11. Plata serviciilor 

Facturile emise se vor plăti în termen de maxim 30 zile de la data primirii lor. Nu se vor face plăți în 

avans. 

12. Menţiuni: 

Achizitorul are dreptul de a nu selecta nicio ofertă ca fiind câștigătoare. 

Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța unilateral la unul sau mai multe din serviciile solicitate și 

contractate, în funcție de modificările ce pot apărea în implementarea Grantului. 

Toate drepturile patrimoniale de autor asupra celor 6 filme de animație în toate variantele 

(intermediară și finală) se vor transfera către Fundația Romanian Angel Appeal- Apelul Îngerului 

Român. 

 

NUMELE OPERATORULUI ECONOMIC_____________________ 

Semnătură autorizată___________________________ 

Locul: 

Data: 
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ANEXA 2 

PROPUNERE FINANCIARĂ : 

 

 

Ofertă financiară: 

Nr. 

crt. 

Serviciu U.M. Cantitat

e 

Preț 

unitar 

fără 

TVA 

Preț total 

fără TVA 

TVA 

1.  Prânz buc 9,600    

2.  Gustare 
buc 9,600    

TOTAL lei cu TVA  

 

Operator economic, 

.................................. 

(semnătură autorizată) 

 

 


