MUZEUL BUCOVINEI

SE APROBA,
DIRECTOR GENERAL
CONSTANTIN EMIL URSU

CAIET DE SARCINI
pentru achiziție servicii restaurant în cadrul
Simpozionului “Bucovina File de Istorie „
Cod CPV: 55300000-3
I. Specificații generale
Ofertantul va asigura prestarea serviciilor de restaurant așa cum vor fi detaliate mai jos,
în cadrul evenimentului ce va avea loc în localitatea Suceava în perioada 23-24 noiembrie
2017, desfășurat în cadrul Simpozionului „ Bucovina File de Istorie „
Prestatorul trebuie să pună la dispoziție toate serviciile și facilitățile pentru a asigura
desfășurarea evenimentului la cele mai înalte standarde conform specificațiilor prezentului
caiet de sarcini.
Perioada de desfășurare a evenimentului: 23-24 noiembrie 2017
Locația restaurantului: zona centrala a orasului Suceava
II. Oferta tehnică
1. Specificații tehnice:
Nr.
Crt.
1.

Denumire
Specificații minimale pentru meniu
Nr. de
serviciu
persoane
Servicii
de 1.Prânz: cuprinde 3 feluri de mâncare și o salată de
restaurant
sezon (ciorbă/supă, felul principl și desert), astfel:
Felul I: ex: ciorbă cu carne de pui sau vită =
300ml/60gr;
Felul II: ex:- mâncare scăzută, garnitură= 300 gr.; 324 pers.
friptură carne pui, vită sau porc=100-125 gr.
procesată;salată de sezon=100 gr.;pâine= 200 gr./pers.
Felul III: Desert: patiserie 150 gr., fructe- 150gr./o
bucată de persoană.
Prânzul va fi servit sub formă de mâncare gătită în
vesela asigurată de prestator.
Prânz : - 111 persoane în data de 23.11.2017
-85 persoane în data de 24.11.2017
2.Cină: cuprinde mâncăruri sau gustări calde la care se
adaugă un desert. Felul principal va fi variat și va avea
un gramaj între 250-400 gr., în funcție de conținut.

Cină: - 98 persoane în data de 23.11.2017
- 30 persoane în data de 24.11.2017
3.Apă plată sau apă minerală (sticle de 0,5
l/pers./masă);
Meniul va fi diversificat, pentru fiecare zi.
Mâncarea va fi servită într-un spațiu adecvat pus la dispoziție de prestator, în mai multe
serii stabilite de comun acord cu reprezentantii beneficiarului inaintea evenimentului, în
vederea acoperirii necesarului de invitați la eveniment/zi.
Alte detalii:
a)

Se va asigura din partea prestatorului:
-1 persoană, pentru toată perioada desfășurării evenimentului, care să supervizeze buna
desfășurare a serviciului;
-minim 3 persoane calificate pentru asigurarea servirii;
-asigurarea veselei (farfurii, linguri și furculițe);
- asigurarea decorului specific servirii mesei (fețe de masă, șervețele, scobitori);
-debarasarea spațiului.
Operatorul economic trebuie să aibă capacitatea de perstare a serviciilor solicitate și să dețină
autorizație în domeniu.
III. Oferta financiară:
La evaluarea și compararea ofertelor se va lua în considerare prețul total în lei, fără TVA.
IV. Criteriul de vatribuire:
- prețul cel mai scăzut.
V. Alte informații
Plata acestor servicii se va face în termen de maxim 30 de zile de la data
evenimentului.
VI. Perioada de depunere
Așteptăm oferta dumneavoastră (oferta tehnică și oferta financiară) până la data de
08.11.2017, ora 14.00, pe email la adresa contact@muzeulbucovinei.ro sau la sediul
autorității contractante din Suceava, Str. Stefan cel Mare, nr.33.

Intocmit,
Dejan Monica

