
Anexa 6.2.1 – Invitație de participare (CO-B) 

 
 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi pentru Licee 
Beneficiar: Liceul Simion Mehedinti Vidra 
Titlul subproiectului: Impreuna pentru viitor 
Acord de grant nr. 869/13.10.2020 

Vidra, 27.01.2022 
Nr. 255/ 27.01.2022 

 

 
INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
pentru achiziția de bunuri 

Masa elevi 2022-Supliment nuritiv de tip sandwich 
 
 

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni: 
 

1. Beneficiarul Liceul Simion Mehedinti, Vidra a primit un grant de la Ministerul Educației 
Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul 
Schemei de Granturi pentru licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar 
- ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor 
pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi 
să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: 

 
Lot 1: Masa elevi 2022 – supliment nutritiv de tip sandwich 
           Supliment nutritiv , de tip sandwich, pentru elevii implicati in pregatirea suplimentara 
pentru examenul de bacalaureat, program remedial si consiliere scolara. 
 
Compozitie sandwich: 185 g 
                                      -Produs panificatie(chifla/bagheta) – 70 g 
                                     -Cascaval/telemea/crema de branza – 35 g 
                                    - Preparat din carne (muschi file/piept de pui sau curcan) – 55 g 
                                   - Legume proaspete( rosie,castravete,ardei,salata verde) – 25 g 

 
2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele cerute mai sus. 

 
3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu 

termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la: 
Adresa: Liceul Simion Mehedinti, loc. Vidra, judetul Vrancea, str. Pricipala,cod postal 

627415 
Telefon/Fax: 0237673054 
Telefon Coordonator Grant : 0723894442 
E-mail: lic_vidra@yahoo.com 
Persoană de contact:  Coordonator Grant, Potop Adela Catalina 



 
4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. 
 
5. Data limită pentru primirea ofertelor de către beneficiar la adresa menţionată la alineatul 

3 este: 03.02.2022, ora 16:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi 
respinsă.  

 
6.  Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare si transport şi orice 

alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie Liceul Simion Mehedinti, 
loc. Vidra, judetul Vrancea, str. Principala. Oferta va fi exprimată în lei, iar TVA va fi indicat 
separat. 

  
 
7. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la 

data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus. 
 
8. Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de 

Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, 
sediul și domeniul de activitate. 

 
9.    Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care 

îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va 
acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai 
mic preţ total evaluat, fără TVA / care oferă cel mai mic preţ total evaluat fără TVA, pe 
fiecare lot în parte. 

 
10. Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi 

dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu. 
 
Coordonator Grant                                                                                           Responsabil achizitii 
Prof. Potop Adela Catalina                                                                              Pintilie Ana Maria 
Semnatura:                                                                                                         Semnatura:  
Data:  27.01.2022                                                                                             Data: 27.01.2022 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa   

Termeni şi Condiţii de Livrare*1 

Achiziția de Masa elevi 2022 – supliment nutritiv tip sandwich 

 

Proiect privind invatamantul secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru licee 

Beneficiar: Liceul Simion Mehedinti Vidra 

Titlul subproiectului: Impreuna pentru viitor 

Acord de grant nr. 869/13.10.2020 

 

1.Oferta de preț  

  

Nr. 

crt. 

(1) 

Denumirea 

produselor 

(2) 

Cant

. 

(3) 

Preț 

unitar 

(4) 

Valoare 

Totală 

fără 

TVA 

(5=3*4) 

TVA 

(6=5* 

%TVA) 

Valoare 

totală cu 

TVA 

(7=5+6) 

1. 

Supliment nutritiv tip 

sandwicvh 

2880 

 

 

 

 

 

 

  

2. Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata 

executării contractului. 

 

3.Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 5 zile de la semnarea 

Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform unui grafic 

lunar pe zile si ore ce va fi stabilit intre beneficiar si ofertant. 

 

 
1 Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește 

furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate). 

 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează, semnat, Beneficiarului, 

dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficia 

 



4.Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea completa a produselor la 

destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de 

recepţie, conform Graficului de livrare. 

 

5.Garanţie: Bunurile oferite sa respecte normele sanitare pentru prepararea 

hranei din produse agroalimentare de calitate, insotite de certificat de 

calitate/declaratie de conformitate. 

 

6.Instrucţiuni de ambalare:Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru 

a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către 

destinaţia finală,asigurarea conditiilor igienico-sanitare corespunzatoare. 

.Specificaţii Tehnice 

A. Specificații tehnice solicitate 

 

B. Specificații tehnice ofertate 

 

Denumire produs: Masa elevi 2022 – supliment nutritiv 

de tip sandwich 

 

Descriere generala: Supliment nutritiv , de tip 

sandwich, pentru elevii implicati in pregatirea 

suplimentara pentru examenul de bacalaureat, 

program remedial si consiliere scolara. 

 

Compozitie sandwich: 185 g 

-Produs panificatie(chifla/bagheta) – 70 g 

-Cascaval/telemea/crema de branza – 35 g 

 - Preparat din carne (muschi file/piept de pui sau 

curcan) – 55 g 

- Legume proaspete( rosie,castravete,ardei,salata 

verde) – 25 g 

 

-  

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate 

de către beneficiar: 

-Prestatorul trebuie sa asigure zilnic pregatirea, 

programarea si livrarea hranei pentru elevii participanti 

la activitstile proiectului. 

-In alimentatia elevilor nu trebuie sa se regaseasca 

aimente nerecomandate elevilor. 

 



-Sunt interzise alimentele cu continut crescut de 

grasimi, sare sau calorii per unitate de vanzare (Legea 

123/2008, Ordinul1563/2008). 

 -Sa se asigure conditiile igienico-sanitare prevazute 

de acte normative in vigoare pentru depozitarea si 

pastrarea produselor agroalimentare, respectiv pentru 

distributia hranei. 

-Daca vreunul din produsele livrate nu corespunde 

specficatiei, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar 

furnizorul are obligatia de a inlocui produsul cu altul 

care sa corespunda din punct de vedere calitativ. 

-Livrarea produselor se va face pe baza unui grafic 

stabilit la incheirea contractului, la sediul Liceuluii 

Simion Mehedinti din Vidra, Vrancea. 

 

 

 

 

 

NUMELE OFERTANTULUI:  

Semnătură autorizată: 

Locul: Vidra 

Data: 

 

 

 


