
ROMÂNIA

COMUNA DRAGALINA
JUDEŢUL CĂLĂRAȘI

Bd. General loan Dragalina, Nr. 46, tel. 0242/708.073, fax.

“PRIMĂRIA COMUNEI DRAGALINA

INTRARE NR.INTRARE

laPuma10 ANDOA
PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA APLICĂRII PROCEDURII PROPRII

SIMPLIFICATE PENTRU ATRIBUIREA ACORDULUI CADRU

0242/708.074, e-mail: pdragalina( gmail.com

FISA DE DATE /INVITAȚŢIE

Servicii de catering si furnizare produse alimentare

Liceul Tehnologic "Duiliu Zamfirescu ” Dragalina, Judet Calarasi

LOT 1 — Servicii de catering

CPV 55524000-9 Servicii de catering pentru şcoli (Rev. 2)

LOT 2 - Furnizare produse alimentare

CPV 15000000-8 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe (Rev. 2)”

Comuna Dragalina, in calitate de Autoritate Contractanta organizeaza procedura simplificata proprie

pentru atribuirea Acordului Cadru avand ca obiect servicii de catering si furnizare produse alimentare pentru

Liceul Tehnologic "Duiliu Zamfirescu ” Dragalina, Judet Calarasi.

1. Sursa de finantare:
i... bugetul de stat prin OUG 105/2022, cu modificarile si completarile ulterioare — Program-pilot de

acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ

preuniversitar de stat.
2. Limba de redactare a ofertei: limba română;
3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 45 dezile de la termenul limită de primire a ofertelor;

1. DATE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTA

1) Denumire şi adrese

COMUNA DRAGALINA

Telefon : 0242/708.073, Fax : 0242/708.074

E-mail: pdragalina(Ogmail.com

Pagina 1 din 16



ROMÂNIA

COMUNA DRAGALINA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Bd. General loan Dragalina, Nr. 46, tel. 0242/708.073, fax. 0242/708.074, e-mail: pdragalina(Ogmail.com

Cod fiscal nr. 4445389

Adresa: Comuna Dragalina, județul Călărași

Bd. General loan Dragalina, Nr. 46, cod postal 917080

https://comunadragalina.ro/

2) Achiziţie comună
Contractul implică o achiziţie comună:_NU

Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie:_NU

3) Comunicare

Documentele de achiziţii publicesi raspunsurile consolidate la clarificari sunt disponibile pentru acces direct,

nerestricţionat, complet și gratuit la (Website): https://comunadragalina.ro/

Orice Operator Economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare cuprivire la

Documentaţia de atribuire. Solicitările de clarificări primite de către Autoritatea Contractantă după termenul

limită specificat nuvorfi luate în considerare.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 5. In

conformitate cu prev. OUG 45/2018, termenul in care Autoritatea Contractanta va răspunde in mod clarsi
complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare este cu 3 zile inainte de termenul stabilit
pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:

Primaria Comunei Dragalina

Telefon : 0242/708.073

Fax : 0242/708.074

E-mail: pdragalina(a gmail.com

Adresa: Comuna Dragalina, județul Călărași, Bd. General loan Dragalina, Nr. 46.

Ofertele trebuie depuse la: Registratura Primariei Comunei Dragalina, județul Călărași, Bd. General loan

Dragalina, Nr. 46, cod postal 917080

Ofertele depuse personal de catre ofertanti vorputea fi înregistrate doarîn zilele lucratoare si doarîntre orele

08:30 si 15:30 de luni pâna joi inclusiv, iar vineri între orele 08:30 si 12:00
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4) Tipul autoritatii contractante
Autoritatea regională sau locală

5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

6) Legislaţia aplicabilă:
e Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016,cu modificările şi completările ulterioare;

e Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție

publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii,

precum şi pentru organizarea şi functionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu

modificările şi completările ulterioare;
e IG. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile

publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legislaţia incidentă în domeniul obiectului contractului prevăzută în Caietul de Sarcini:

e prevederile O. U. G. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui

suport alimentarpentrupreşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învățământ preuniversitar de stat, cu

modificările şi completările ulterioare.
e Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului pentru

aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui supori alimentar pentru preşcolarii şi

elevii din 350 de unităţi de învățământ preuniversitar de stat.

Nolă:
Lista nu este exhaustivă şi nici limitativă. Ofertantilor le revine responsabilitatea de a cunoaşte şi respecia

toate prevederile legale aplicabile pentru întocmirea ofertei, respectiv pentru execuția contractului.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului: ACORD CADRU pentru servicii de catering si furnizare produse alimentare Liceul

Tehnologic "Duiliu Zamfirescu ” Dragalina, Judet Calarasi, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini

atasat prezentei Invitatii;

1. Tip contract: Servicii ce au ca obiect servicii sociale şialte servicii specifice, prevăzute în Anexanr. 2

la Legeanr. 98/2016 privind achiziţiile publice

2. Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 4445389202201
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3. DESCRIERE SUCCINTA
Autoritatea Contractanta doreste incheierea unui ACORD CADRU pentru servicii de catering si

furnizare produse alimentare pentru Liceul Tehnologic "Duiliu Zamfirescu ” Dragalina, Judet Calarasi, , în

condiţiile stabilite prin Caietul de sarcini si legislatia incidenta, Anexa 2 SPECIFICAȚII TEHNICE pentru

procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică de furnizare/servicii si Anexa 3 - Normele minime

obligatorii care trebuie respectate în pregătirea mesei pentru preşcolari şi elevi din Normele metodologice de

aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea Programului-pilot

de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de

stat.
Achizitia este structurata dupa cum urmeaza:
LOT | — Servicii de catering
LOT 2 - Furnizare produse alimentare

4. CANTITATEA SI VALOAREA TOTALA A ACORDULUI CADRU: interval 666.423,20 lei, fara
TVA - 2.113.294,80 lei, fara TVA

LOT
Valoarea maxim estimata a Acordului Cadru pentru LOT 1 este de 1.955.364,80 lei (fara T.V.A.), iar

valoarea minim estimata a Acordului Cadru pentru LOT 1 este de 527.558,40 lei (fara TVA)

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent pentru LOT 1 este de 527.558,40 lei (fara T.V.A.),

iar valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent pentru LOT 1 este de 1.427.806,40 lei (fara

TVA).

LOT 2

Valoarea maxim estimata a Acordului Cadru Lot 2 este de 157.930,00 (fara T.V.A.), iar valoarea minim

estimata a Acordului Cadru Lot2 este de 138.864,80 lei (fara TVA).

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent Lot 2 este de 34.716,2 lei (fara T.V.A.) — LOT 2,

iar valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent Lot 2 este de 39.482,5 lei (fara TVA) - LOT 2.

Durata Acordului Cadru: 1 Noiembrie 2022 — 16 iunie 2023 (8 luni)

Se estimeaza incheierea unui numar de 3 contracte subsecvente pe toata perioada Acordului-Cadru, cu o

frecventa trimestriala.

5. Impartire in loturi : DA

6. Durata Acordului Cadrul Noiembrie 2022 — 16 iunie 2023 (8 luni)
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Se estimeaza incheierea unui numar de 3 contracte subsecvente pe toata perioada Acordului-

Cadru, cu un singur operator economic, cu o frecventa trimestriala.

7. Criteriul utilizat pentru achiziţia sus menţionata: "pretul cel mai scazut”, conform prevederilor art.
187 alin. 3, lit. a din Legea nr. 98/2016.

Factor de evaluare Pondere Puncte
Preţul ofertei 100% 100

Algoritm de calcul:
Pentru oferta cu cel mai mic prel, care să asigure nivelul calitativ, tehnic şi funcţional al ofertei, se

acordă un punctajul maxim, respectiv 100 puncte.
Pentru celelalte oferte, punctajul se calculează cuformula:
Pp = (Preţ minim/Preţ n)x 100
Unde:
Preţ n - prețul ofertei operatorului economic;
Preţ minim - cel mai mic preț dintre toate ofertele.
Preţurile care se compară, în vederea acordării punctajului, sunt preţurile ofertate, exclusiv TVA.

Punctajul maxim ce poatefi obtinut de catre un ofertant este de 1 00 de puncte.
Clasamentul ofertelorse stabileşte prin ordonarea crescătoare a prețurilor ofertate, oferta câştigătoare

fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cupretul cel mai scăzul. In situatia in care două sau mai multe

oferte au o valoare totală egală a propunerii financiare şi suni clasate pe acelaşi loc, în vederea

departajării, autoritatea contractantă solicită noi propuneri financiare acestora, fără ca aces! lucru să

afecteze pozițiile superioare în clasameni.
Comisia de evaluare a ofertelor întocmeste clasamentul final al ofertelorîn ordinea descrescatoare a

punctajelor totale obtinute, iar oferta căstigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnica si

financiara va raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si

va obtine punctajul maxim.

8. Ajustarea pretului contractului

Ajustarea preţului contractului de achiziţie se realizează în baza prevederilorart. 221 alin. (1) lit. a) din Legea

nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prin ajustarea preţului contractului tinandu-se cont de

următoarele:

- modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile publice acte administrative care au ca obiect

instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în

creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;

- creşterea preţurilor unor materii prime/materiale/alte produse (inclusiv combustibili şi energie) care

influenţează preţul ofertei;
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- diminuarea preţurilor unor materii prime/materiale/alte produse, care influenţează preţul ofertei în raport cu

preţurile prevăzute în ofertă, considerate preţuri de referinţă;

- situaţia în care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică se prelungește
ete SD ei e ue:

peste durata de valabilitate a ofertei, stabilită iniţial prin documentaţia de atribuire;

- situaţia în care durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în

respectivul contract, din motive care nu se datorează culpei Furnizorului. Actualizarea, în acestcaz, se aplică cu

condiţia ca operatorul economic să nu fi încasat contravaloarea actualizării costurilor cu titlu de daune-interese;

Pentru ajustarea pretului se va utiliza indicele prețurilor de consum/produse alimentare (IPC) valabil la data

semnarii Acordului Cadru şi IPC produse alimentare valabil la momentul solicitarii ajustării (Cel mai recent

IPC publicat de INS), conform urmatoarei formule: A (valoare actualizata) = suma iniţială de actualizat x IPC /

100.

Cerereade ajustare scrisa, motivata, însoţită de nota de fundamentare privind ajustarea preţului acordului-cadru,

respectiv o listă a calculelor efectuate conform formulei de calcul, prezentată de către operatorul economic

autorităţii contractante, va fi acceptată/respinsă în termen de maximum 14 zile de la înregistrarea acesteia la

sediul autorităţii contractante.

III. INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

CONDITII DE PARTICIPARE - Situatia personala a candidatului sau ofertantului

DOCUMENTE DE CALIFICARE

Se vorprezenta urmatoarele documente:

Informatii privind situaţia personală a ofertantului

1. Ofertanţii, asociatii, terţii susţinători și subcontractanţii NU trebuie să se regăsească în situaţiile
prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitateaprin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei:

Se va completa DECLARAȚIE privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art 164, 165 si 167 din Legea
98/2016 ( inclusiv de catre asociati, terti sustinatori si subcontractanti). — Formularnr. 2 care se va depune odată

cu Oferta — Documente de calificare, până la data si ora limita limită de depunere a ofertelor, de către toți

participanţii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant, terţ sustinător).
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Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea Declaratiei urmează a fi

prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul

intermediar întocmit la finalizarea evaluarii. Aceste documente potfi:
a) Pentru persoanele juridice romane
+ certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a

contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;

* cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de

supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de

control în cadrul acestuia, asa cum rezulta dincertificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

* dupa caz, documenteprin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile

prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

* alte documente edificatoare, dupa caz.

2) Persoanele juridice straine

1. Pentru persoanele juridice straine se aplica prevederile art. 168 din Lege; Persoanele juridice straine pot

prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la

declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative

saujudiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art.

166, 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Nota: Operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în

prevederile art. 165 alin. (1), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, iar pentru sediile

secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a

impozitelor, taxelorsau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista.

2. Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile

prevazute la art. 59 si art. 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei:

Se va completa Formularul nr. 5 — Declaraţie privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 și la art. 60

alin. (1) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare (evitarea

conflictului de interese), care se va depune odată cu Oferta — Documente de calificare, până la datasi ora limita

limită de depunere a ofertelor, de către toţi participanţii la procedura de atribuire (ofertant, asociat,

subcontractant, terţ sustinător). Persoanele cu funcţie de decizie în cadrul autorităţii contractante sunt: Stanciu

Marian-Gabriel, Iordăchescu Cosmin, Popescu Gabriel, Clim Adriana Elena, Constandache Sandu, Bogdan Ion,

Baltac Vasile, Ismană Cristian, Chioseaua Nicuşor, Chioseaua Vasile, Curelea Ionela Claudia, Ghiţă Nicolae,

Pagina 7 din 16



ROMÂNIA

COMUNA DRAGALINA
JUDEŢUL CĂLĂRAȘI

Bd. General loan Dragalina, Nr. 46, tel. 0242/708.073, fax. 0242/708.074, e-mail: pdragalinagmail.com

Tudor Gheorghe, Dumitru Eduard Dan, Oprea Alexandru, Lazăr Mircea Manuel, Sima Maria Paraschiva,

Boboloţ lonel Marcel . Stoian Nicolae, Vlad Nicoleta, Cazan Valentin

Pentru persoanele juridice straine se aplica prevederile art. 168 din Legeanr. 98/2016.

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

3. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile
legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in

niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala
dearealiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei:

Se vor prezenta ca documente justificative odata cu Oferta — Documente de calificare, pana la

data si ora limita pentru depunerea ofertelor, urmatoarele:

A) Persoanele juridice romane

1) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul

ofertantului. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din

certificatul constatator emis de ONRC;

b) starea ofertantului;

c) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii.

Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea
certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online

InfoCert.

B) Persoanele juridice straine

Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat,

reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica /juridica

sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze

persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in

care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca
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obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice si sa contina

informatii cuprivire la starea ofertantului.

Nota: In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele

justificative solicitate conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor

de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru parteadin contractpe care

o realizeaza.

4. Proportia de subcontractare - Informații privind partea/părțile din contract pe care operatorul
economic intenţioneazăsă o/le subcontracteze; Informatii privind tertii sustinatori

Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susţinută în conformitate cu art. 182 din

Legea nr. 98/2016. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le

subcontracteze şi datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuţi la momentul

depunerii ofertei si va prezenta Acordul de subcontractare (Formular nr. 6) odată cu depunerea Ofertei —

Documente de calificare.

Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va

face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanţi prin prezentarea de documente justificative

ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu

îndeplinește cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită

candidatului/ ofertantului o singură dată — înlocuirea acestuia și prezentarea unuialt subcontractant.

Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitorcriterii de

calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în

același timp, şi angajamentul ferm.

Autoritatea contractantă va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime

impuseîn cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a

ofertantului/candidatului;

b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea,

necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terțul susţinătornueste declarat subcontractant.

5. Informatii privind asocierea (daca este cazul)

Operatorii economici au dreptul de a participa in comun la procedura, in forme de asociere temporara
constituite in scopul participarii la procedura de atribuire si derularii contractelor.

Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:Asociere conform

art. 53 din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare (Acord de
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asociere - Formular nr. 7). Ofertantii vor prezentasi o declaratie privind legalizarea asocierii in cazul in care

aceasta este desemnata castigatoare.

“NATENTIONĂRI SPECIALE:
A DOCUMENTELE DE CALIFICARE, PROPUNEREA TEHNICA SI PROPUNEREA

FINANCIARA SE VOR PREZENTA IN PLICURI DISTINCTE.

IV. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

]. Propunerea tehnica se va prezenta prin completarea modelului de formular pus la dispozitie in cadrul

documentatiei de atribuire, pentru fiecare lot in parte. Se vorrespecta toate prevederile prevăzute in caietul de

sarcini, precumsi prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 pentru aprobarea continuarii

Programului-pilot de acordare a unui supori alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de

învățământ preuniversitar de stat. Daca se constata neconcordante intre Caietul de sarcini si Ordonanţa de

urgenta prevalează prevederile Ordonanței de urgentă.
2, Propunerea tehnică va cuprinde descrierea punct cu punc! a modului de îndeplinire a cerintelor si

specificatiilor tehnice solicitate prin caietul de sarcini si se va întocmi într-o maniera organizata si

fundamentata, fara a se lua în considerare doar afirmatii declarative care nu suni însotite si de demonstrarea

modului de îndeplinire a respectivelor cerinte, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor sa permita
identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse în oferta cu specificatiile tehnice din caietul de

sarcini. Se vorprezenta variantele de pachete alimentare propuse si penirucare se va face dovada faptului ca

indeplinesc cerintele de calitate si conformitate.
3, În Situația in care se constata ca anumite elemente ale propunerii tehnice nu corespund cerinţelor din

Caietul de sarcini, aceasta va fi respinsa ca neconforma.
4. Ofertantii vor preciza in oferta depusa care din informatiile cuprinse in Propunerea Tehnica si in

Propunerea financiara, cu exceptia pretului, sunt considerate a fi confidentiale, clasificate, proiejate de un

drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile, in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea

acestor informatii arprejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste

secretul comercial si proprietatea intelectuala — Formularnr. 8.

3. Ofertantul (ofertant unic, asociati, terti sustinatori, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe

proprie raspundere din care sa reiasa ca se vor respecia conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de

munca pe toata durata de indeplinire a Acordului Cadru - Formularnr. 9.

6. Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național şi se referă la condițiile

de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, se pol obține de la Inspecţia Muncii sau pe sile-

ul http://www.inspecimun.ro/legislatie/legislatie. html.
7. Informaţii privind reglementările care sunt in vigoare la nivel naţional şi se referă la condiţiile de

mediu, se por obține de la Agenţia Naţională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul:
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http:/hwww.anpm.ro/web/guest/legislatie.In situaţia in care un ofertant nu depune propunere tehnica, se

considera ca nu are oferta, drept urmare nu are calitatea de participant la procedura si va fi exclus din

aceasta.
8. Se va prezenia o Declaratie semnata de reprezentantul legal al Ofertantului privind utilajele,

echipamentele tehnologice si instalatiile ce se vorutiliza in activitatea de producere si ambalare a hranei.
9. Dovada detinerii de mijloace de transport autorizate sanitar-veterinar in conditiile legii pentru
transportul produselor alimentare, precum si dovada autorizarii pentru prestarea serviciilor de catering

(prezentarea Autorizatiilor sanitar-veterinar/Documente ANSVSA doveditoare, prin care se atestă respectarea
normelor legale în vigoare, valabile la data deschiderii ofertelor).

“NATENŢIONĂRI SPECIALE:
PROPUNEREA TEHNICA SE VA PREZENTA INTR-UN PLIC DISTINCT FATA DE CEL CU

DOCUMENTELE DE CALIFICARE SI CEL CU PROPUNEREA FINANCIARA.

V. MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII FINANCIARE

|, Actul prin care operatorul economic îşi manifesta voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în

relaţia contractuala cu autoritatea contractanta îl reprezintă formularul de oferta. Pretul ofertei il reprezinta
valoarea maxima a Acordului Cadru.

NOTA -— doar pentru LOT 1: Preţul total ofertat va fi exprimatin lei, fara TVA si va cuprinde toate costurile

aferente prestării serviciilor, inclusiv livrareasi descărcarea la sediile beneficiarului. Pretul unitar va fi defalcat,

per porţie, pe următoarele categorii:
a) cost materie primă;
b) cost prepararea hranei;
c) cost distribuţie şi de depozitare a acestora, după caz.
In mod obligatoriu, cel puţin 40% din pretul unitar al pachetului alimentar per beneficiar se va aloca pentru
achiziţia materiei prime. Pentru verificarea indeplinirii acestei cerinte, ofertantul va prezenta dovezi/documente

justificative privind calitatea materiei prime propuse, costul si pondereaacesteia in cadrul pretului unitar propus
(ex: specificatii produse, cost achizitie/distributie, furnizori etc). Ofertele al caror cost cu materia prima nueste
de cel putin 40% vorfi respinse.
Pentru demonstrarea ponderii alocate/valoarea pentru materia prima, se va completa conform retetarului

fiecaruia pentru variantele de sandvici pentru beneficiarii urmatorul tabel:

Tip
Pe Denumire , : ret ;

sandvici, , ; Ș Cantitate/eramaj|Pret lei/kg/buc ;
Pre Valoare lei,

; : ingredient/materie E : . : lei/gramaj/buc
inclusiv : ingredient ingredient . : fara TVA
5 prima ingredient
tip frunct
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TOTAL LEI fara TVA

a3. Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toata perioada de

valabilitate a ofertei de minim 45 zile. Nu se accepta oferte alternative.

4. Otertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informaţiile solicitate

cu privire la preț, precum si la alte condiţii financiare si comerciale legate de obiectul Acordului Cadru, in

concordanta cu propunerea tehnica.

5, In cazul unei discrepante intre preţul unitar si preţul total, se va luain considerare preţul unitar.

6. Preturile din propunerea financiara vorfi ferme si nu se vor modifica pe toata perioada de derulare a

contractului.

7 La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul

unui legi, toate cheltuielile pe care le implica îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum si marja de profit.

Propunerea financiara va cuprinde obligatoriu:
-formularde oferta + Anexa

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract;
Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. Propunerea
financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate si mentionate in Documentatia

de atribuire. Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislaţiei în vigoare.

“N ATENTIONĂRI SPECIALE:

PROPUNEREA FINANCIARA SE VA PREZENTA INTR-UN PLIC DISTINCT FATA DE CEL CU

PROPUNEREA TEHNICA SI CEL CU DOCUMENTELE DE CALIFICARE.

VI. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI

Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legeanr. 98/2016, operatorul economic trebuie să elaboreze

oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire şisă indice în cuprinsul acesteia, informaţiile
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din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice și/sau din propunerii financiare care sunt

confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.

Oferta se va prezenta intr-un exemplar original si | exemplar in format electronic CD/DVD, in colet/plic sigilat.

OFERTA va fi numerotata, semnata si stampilata pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizati

corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. Filele cu informatii pe verso vor fi si ele semnate, fara a se

numerota.

Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara se vor indosaria separat, vor avea
fiecare cate un opis in care vor fi mentionate toate documentele solicitate in documentatia de atribuire, cu

indicarea paginii la care se afla documentul — in ordinea din documentatia de atribuire. Documentele de

calificare se vor indosaria in ordinea in care au fost solicitate in Invitatia de participare/caietul de sarcini a

achizitiei. In cazul in care exista subcontractanti sau asociati, documentele de acelasi tip se vor aseza unul dupa
altul (mai intai pentru ofertant sauliderul de asociatie, apoi pentru asociati, dupa care pentru subcontractanti).

Documentele de calificare. propunerea tehnica si propunerea financiara se vor introduce in plicuri distincte,

sigilate si marcate corespunzator, astfel:
Plicul 1: DOCUMENTE DE CALIFICARE:

- DECLARAȚIE privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 [

inclusiv decatre asociati, terti sustinatori si subcontractanti) — Formularnr. 2 ;

- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 şi la art. 60 alin. (1) din Legea 98/2016

privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare (evitarea conflictului de interese) -

inclusiv decatre asociati, terti sustinatori si subcontractanti - Formularul nr. 5 ,

_ Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul

ofertantului. Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

- Acord de asociere — dupa caz;
- Acordul de subcontractare — dupa caz;

Plicul 2: PROPUNERE TEHNICA:

- Conform informatii prezentate in Caietul de sarcini cap V. MODUL DE PREZENTARE A

PROPUNERII TEHNICE pag 23-24;

Plicul 3: PROPUNERE FINANCIARA:
- Conform informatii prezentate in Caietul de sarcini cap VI. MODUL DE PREZENTARE A

PROPUNERII FINANCIARE pag 24-25;
Plicurile: 1,2 si 3 se introduc intr-un plic/colet marcatsigilat (pe linia de lipire se aplica stampila ofertantului )
Pe plic/colet se vor mentiona urmatoarele:
a) denumirea si adresa ofertantului;
b) denumirea si adresa autoritatii contractante;
c) denumirea obiectului supus licitatiei:

Pagina 13 din 16



ROMÂNIA

COMUNA DRAGALINA
JUDEŢUL CĂLĂRAȘI

Bd. General loan Dragalina, Nr. 46, tel. 0242/708.073, fax. 0242/708.074, e-mail: pdragalina(agmail.com

d) mentiunea: „A nu se deschide inainte de data .............. ora ......." conform invitatie de participare nr.

In exteriorul plicului/coletului sigilat, se vor prezenta urmatoarele documente:
- Scrisoarea de inaintare - Formularul nr.1;

- Acordul de asociere (daca este cazul)
- Imputernicirea pentru semnatarul ofertei (daca este cazul)
- Imputernicirea pentru reprezentarea ofertantului la sedinta de deschidere a ofertelor(daca este cazul).
In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea

contractanta isi rezerva dreptuldeasolicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in
cauza, catsi de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.

Note:

ID)

3)

4)

In conformitate cu art. 123 din HG nr. 395/2016: "Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu

prevederile documentaţiei de atribuire şi indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informaţii din

propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau suni protejate de

un drepl de proprietate intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile”

In conformitate cu art 125 din HG nr. 395/2016 "Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau

cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta."

In conformitate cu art 215 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 “Oferta este considerată inacceptabilă dacă

nu îndeplineşte condiţiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia, a fost prezentată de către

un ofertant care nu are calificările necesare saual cărei preţ depăşeşte valoarea estimată, astfel cum a

fost stabilită şi documentată înainte de iniţierea procedurii de atribuire, iar această valoare nu poate fi
suplimentată”

In conformitate cu art 215 alin. (5) “Oferta este considerată neconformă dacă nu respectă cerinţele

prezentate în documentele achiziţiei, a fost primilă cu întârziere, prezintă indicii de înţelegeri

anticoncurenţiale sau corupție sau a fost considerată de autoritatea contractantă ca fiind neobişnuit de

scăzută.”

Documentele vorfi asumate prin semnatura olografa.

ÎATENŢIONĂRI SPECIALE:
VII. INFORMATII SUPLIMENTARE:

Interacțiunea cu ofertanţii se va desfășura după următoarele reguli:

EP Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la prezenta

documentaţie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv via e-mail: pdragalina(Qgmail.com, in termenele
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precizate de Autoritatea Contractanta iar raspunsurile la acestea vor fi transmise prin mijloacele de

comunicare indicate de catre operatorii economici in cadrul solicitarii de clarificari.

> Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de

clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea mijloacelor de comunicare indicate de catre Ofertanti in

cadrul Ofertelor depuse.

> Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe

parcursul evaluarii via e-mail: pdragalina(Oemail.com , în format electronic, semnate cu semnatură

electronică, conform Legii nr. 455/2001.

> Operatorii economici au obligaţia de a depune ofertele la adresa şi până la data şi ora limită pentru

depunere, stabilite in invitaţia de participare. Ofertele depuse după expirarea termenului / la altă adresă

sunt respinse.

> Comisia de evaluare are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi locul indicate în invitaţia de

participare, cu excepţia cazurilor în care intervin modificări ce aufost comunicate sau in cazul in care

acest lucrunueste posibil din cauza numarului mare de ofertanti.

> Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi deaverifica fiecare ofertă atât din punct de vedere al

elementelor tehnice propuse, cat si din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.

Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in documentatia de participare.

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru

indeplinirea contractului de achizitie publica.

X7 Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de otertanţi, comisia de evaluare are dreptul
de a solicita oricând clarificari sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru
demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

> După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de evaluare elaborează raportul procedurii de atribuire care

se semnează de către toti membrii comisiei.

v Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte
rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea Acordului Cadru, inclusiv cu privire la motivele

care stau la baza oricărei decizii de a nuatribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai

curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.

Garantia de buna executie

Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% din preţul fara TVAal contractului subsecvent aferent fiecarui

lot in parte.
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Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie trebuie să acopere toata perioada de timp mentionata in

contractul subsecvent.

Garanţia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările

ulterioare.

Garanţia de bună execuţie a contractului trebuie constituită în termenul stabilit la art.39 alin.(3) din H.G.

395/2016.

VIII. INFORMATII ADMINISTRATIVE

Termen limita de primirea ofertei: 20.10.2022, ora 10.00

Data şi ora deschiderii ofertei : 20.10.2022, ora 10.30

Adresa la care se depune oferta : Ofertele financiare, tehnice si documentele de calificare semnate si stampilate

vorfi depuse in plic inchis la sediul Primariei Comunei Dragalina — Registratura; Telefon: 0242/708.073; Fax:

0242/708.074 E-mail: pdragalina(Agmail.com; Localitatea Dragalina; Judetul Calarasi; Bdul. General ioan

Dragalina nr. 46, cod postal 917080 si vor fi insotite de Formular nr. | — Scrisoare de inaintare a

ofertei--Imputernicire (dupa caz). Pe plic se va mentiona numele ofertantului, tipul documentelor (Documente
de calificare, Propunere tehnica, Propunere financiara), denumirea procedurii si “A nuse deschide panala data
„de 20.10.2022, ora 10.30 ”.

Ofertele depuse personal de catre ofertanti vor puteafi înregistrate doar în zilele lucratoare si doar între orele
08:30 si 15:30 de luni pâna joi inclusiv, iarvineri între orele 08:30 si 12:00.

La sedinta de deschidere a ofertelor, pot participa din partea ofertantilor, persoane care vor fi imputernicite din

partea persoanei autorizate, sa reprezinte operatorul economic la sedinta de deschidere a ofertelor.

Utilizarea cailor de atac: in conformitate cu termenele prevazute prin Legea 101/2016, cu modificarile si

completarile ulterioare. |

5 DOCUMENTELE __DE_ CALIFICARE, PROPUNEREA TEHNICA SI PROPUNEREA
FINANCIARA SE VOR PREZENTA IN PLICURI DISTINCTE.

Custima,

Primar,

MARIAN GABRIEL STANCIU
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