MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞI CERCETĂRII
ŞTIINŢIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

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 conţine descrierea şi denumirea clară a produselor şi presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor
prevăzute în Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.
Serviciile de catering (masa) sunt destinate organizării cinei festive din cadrul Conferinţei Tim 1516 care va avea loc în data de 27.05.2016 pentru 100 persoane participante, la Restaurantul FLORA.
Nr.crt

Denumire produs
Cant.

1

2

Aperitiv rece:
prosciutto crudo cu pepene 70 g
salam crud-uscat 40g
parfait de ficat de gâscă cu hribi 50g
cruton aromatizat cu dulceaţă de ceapă 30 g
cherry cu cilegine şi pesto 30g
cruton cu salată de vinete 40g
cruton cu pastă de brânză 40g
tartine cu pastă de icre 40g
emmentaler cu struguri 30g
măsline 20g
Felul de bază:
muşchiuleţ de porc, pui în jambon, cartofi piure ţărăneşti, piure de morcovi,
piure de mazăre, sos de brânzeturi 350 g

U.M.

100 porţii
porţii

100
3

Desert:
cheese cake cu supă de zmeură 150g/
profiterol cu ciocolată albă, neagră 130g

porţii
100

Apă minerală / plată 500ml, sucuri gama cola / santal 500 ml, cafea 200 ml
100 porţii
Termen de prestare a serviciilor:
Prestatorul se obligă să presteze serviciile de catering în locaţia stabilită de beneficiar, în data de
27.05.2016 conform comenzii din partea beneficiarului.
4

Alte condiţii:
Servicii incluse: prestatorul va pune la dispozitie şerveţele, farfurii, tacâmuri, pahare, aranjament masă
catering.
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Pentru servirea meniurilor se va utiliza personalul prestatorului. Prestatorul va asigura, de asemenea,
serviciile de debarasare / strângerea și colectarea resturilor în saci menajeri, serviciu inclus în prețul
meniurilor ofertate.

Termenul de plata este de 30 zile de la emiterea facturii de către Prestator, după efectuarea serviciilor.
Plata se va face în lei cu O.P. prin Trezorerie.
Decan,
Prof. Univ. Dr. Daniel VIZMAN
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