MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.
DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE

CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul
cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant Oferta Tehnico - Financiară.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se
abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care
propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din
Caietul de sarcini.
Ofertele cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini sau care nu satisfac
cerinţele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme.
Eventualele specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special,
o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate
doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca
având menţiunea „sau echivalent”.
OBIECTUL CONTRACTULUI:
Achiziţionarea de servicii catering pentru organizarea conferinței de finalizare a proiectului (din
data de 02.06.2016 și din data de 03.06.2016) din cadrul proiectului ”Institutional Change for
International Exchange of Students with Disabilities”, finanțat prin Mecanismul Financiar al
Spațiului Economic European (SEE), cod: 15-SEE-PC-RO-TIMISOA01-bis, după cum urmează:
Joi- 02.06.2016
Nr.
Crt.

Denumire produs

SPECIFICAȚII

UM

Cantitate

1

50g/pers

Buc.

90

2
3

Patiserie
sărată/dulce
Fursecuri
Meniu cald

Buc.
Buc.

90
90

4

Platou asortat

5
6
8

Chiflă
Cafea filtru
Apă minerală
plată
Suc carbogazos

10

50g/pers
Șnițel de porc pane (80g/pers), pulpe
de pui umplute cu ciuperci
(100g/pers), cartofi noi cu verdeață
(100g/pers),
orez
cu
mazăre
(100g/pers),
salată
asortată
(100g/pers).
frigărui de chifteluţe cu castraveţi,
şniţel degețel din piept de pui cu
susan, rol şuncă cu hrean, bule
caşcaval, cabanos prăjit, roşii
umplute cu vinete, telemea, măsline
(1680g)
50g/pers
100ml/pers
/ 2 l/ buc.
2 l/buc.

Buc.

12

Buc.
Buc.
Buc.

90
90
32

Buc.

10
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11

Suc
portocale

natural 1l/buc.

Buc.

9

Vineri – 03.06.2016
Nr.
Crt.

Denumire produs

SPECIFICAȚII

UM

Cantitate

1

50g/pers

Buc.

45

2

Patiserie
sărată/dulce
Fursecuri

50g/pers

Buc.

45

3

Meniu cald

4

Platou asortat

5
6
8

Chiflă
Cafea filtru
Apă minerală
plată
Suc
natural 1 l/ buc.
portocale
Suc carbogazos
2 l/buc.

9
10

Piept de pui umplut cu pesto și
mozarella (100g/pers), mușchiuleț de
porc cu sos brun (80/50g/pers),
cartofi gratinați (100g/pers), legume
asortate (100g/pers), salată de varză
(100g/pers)
Ruladă cordon bleu, ruladă de pui cu
fructe confiate, ruladă din mușchiuleț
de porc, șnițel degețel din piept de
pui cu susan, rol șuncă cu hrean, bule
de cașcaval, brânză feta, roșii și ardei
natur, măsline (1325g)
50g/pers
100ml/pers
/ 2 l/ buc.

Buc.

45

Buc.

6

Buc.
Buc.
Buc.

45
45
16

Buc.

3

Buc.

5

ALTE CERINŢE/PRECIZĂRI:
Produsele vor fi livrate la sediul Achizitorului din strada Vasile Pârvan, nr.4, Magazia
centrală.
Bugetul total disponibil este de 6783,44 RON (fără TVA)
Preţul contractului de achiziţie publică este ferm, exprimat în lei pe toata durata de
execuţie a contractului.
Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, Achizitorul fiind în drept să
solicite înlocuirea gratuită a produselor depreciate sau necorespunzătoare cu cerinţele
din Caietul de sarcini.

Coordonator proiect,

Administrator financiar,

dr. Andra-Mirona DRAGOTESC
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