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Preşedinte al Comisiei-desevaluare

RAPORTUL PROCEDURII

LOT 2 - Furnizare produse alimentare pentru Gradinita cu Program Prelungit din Comuna

Dragalina, Judet Calarasil. Referinţe:

Invitaţie de participare: 23754/13.10.2022 postata pe :

- pe site-ul re:aio mumadraealina.ro/documentaie-servisi-catering:si-furnizare-produss-a neita
LE) DefIL23 impreuna cu documentatia de atribuire: Caiet de sarcini, model formulare, model Acord

Cadru servicii;

-  pesite-ul www.e-licitatie.ro Anunţ publicitar ADVI1321693 /13.10.2022

Procedura de atribuire: procedura simplificata proprie - servicii cuprinse în Anexa nr. 2 la Legeanr.

98/2016 privind achiziţiile publice

Cod unic de identificare a achizitiei: 4445389202201

Acord-cadru: „ACORD CADRU pentru servicii de catering si furnizare produse alimentare Liceul

Tehnologic "Duiliu Zamfirescu ” Dragalina, Judet Calarasi”, servicii cuprinse în Anexa nr. 2 la Legea nr.

98/2016 privind achiziţiile publice”

Cod CPV: 55524000-9 Servicii de catering pentru şcoli

Valoarea estimată a achiziţiei: Valoarea maxim estimata a Acordului Cadru Lot 2 este de 157.930,00 lei

(fara T.V.A.), iar valoarea minim estimata a Acordului Cadru Lot 2 este 1 38.864,80 lei (fara TVA)

2. Informaţii generale despre procedura de atribuire

2.1. Legislaţia aplicabilă

Procedura de atribuire s-a organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor

publice/sectoriale în Romania la momentul lansării procedurii de atribuire, după cum urmează:

a) NORMELE PROCEDURALE INTERNE privind achiziţia publică de servicii din categoria celor cuprinse în
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Anexa 2 la Legea achiziţiilor publice nr. 98/2016.

b) Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016. cu modificările şi completările ulterioare ;

c) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a

contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrarisi concesiune de servicii, precum si pentru

organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

c) www.anap.gov.ro
d) O. U. G. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru

preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ 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 suport alimentar pentrupreşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de
învățământ preuniversitar de stat;

Prezenta enumerare nueste limitativa, aplicandu-se toate celelalte prevederi legale in materie, aflate in vigoaresi
cu impact direct asupra prezentei proceduri.

2.2. Procedura de atribuire

Procedura de atribuire aplicată pentru încheierii acordului-cadru este: procedura simplificata proprie - servicii

cuprinse în Anexanr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Procedura de atribuire a fost iniţiată prin publicarea anunţului publicitar in SEAP ADV 1321693 /13.10.2022 si

prin postarea pe website-ul propriual Primariei a invitatiei de participare nr. 23754/13.10.2022 impreuna cu

documentatia de atribuire: Caiet de sarcini, model formulare, model Acord Cadru servicii,

htps://comunadragalina.ro/documentatie-servicii-catering-si-furnizare-produse-alimentare-2022-2023 .

Modul de desfășurare a procedurii de atribuire

Comisia de evaluare responsabilă de evaluarea ofertelor primite şi aplicarea criteriului de atribuire stabilit în

inviaţia de participare/simplificat și documentaţia de atribuire a fost numită prin decizia autorităţii contractante

nr. 483 din 10.10.2022.

23 Accesarea ofertelor

Accesarea ofertelor a avut loc la adresa: Primaria Comunei Dragalina din Bd. General loan Dragalina, Nr. 46

Judetul Calarasi, în data de 20.10.2022, ora 10:30 în prezenţa membrilor comisiei de evaluare.

Aşa cum rezultă din accesarea ofertelor, si respectiv din Procesul verbal de deschidere a ofertelor nr

nana 20.10.2022 nua depus oferta nici un operator economic astfel devin incidente prevederile Art. 212 alin

(1) lit a) din Legea 98/2016 „Autoritatea_contractantă_are obligația de_a anula procedura de atribuire a

contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri: a) dacă nu a fost depusă nicio

ofertă/solicitare de participare sau dacă nuafost depusă nicio ofertă admisibilă:”.
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2.4. Procesul de evaluare a ofertelor

2.4.1. Calificarea ofertanţilor/candidaţilor

NU ESTE CAZUL

2.4.2. Evaluarea propunerilor tehnice

NU ESTE CAZUL

2.4.3 Evaluarea propunerilor financiare

NU ESTE CAZUL

2.4.4 Rezultatul evaluării ofertelor

NU ESTE CAZUL

2.4.5 Aplicarea criteriului de atribuire şi stabilirea clasamentului ofertanţilor

NU ESTE CAZUL

2.4.6 Desfăşurarea etapei de licitaţie electronică

NU ESTE CAZUL

2 4.] Verificarea documentelor suport / dovezilor pentru demonstrarea informaţiilor din

documentele de calificare

NU ESTE CAZUL

2.4.8 Informaţii din cadrul ofertelor declarate declarate de ofertanti ca fiind confidențiale, clasificate

sau protejate de un drept de proprietate intelectuală

NU ESTE CAZUL

3 Conflict de interese

NU ESTE CAZUL
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4 Concluzii şi semnături

Membrii comisiei de evaluare constata ca nu a fost depusa nici o oferta astfel devin incidente prevederile

Art. 212 alin (1) lit a) din Legea 98/2016 „Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de

atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în următoarele cazuri: a) dacă nu a fost depusă

nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă;”..

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original pentru a fi înregistrat în

dosarul achiziţiei.

COMISIA DE EVALUARE

IORDACHESCU COSMIN — Preşedinte cu drept de vot

CLIM ADRIANA - ELENA- Membru

POPA ALEXANDRA — STEFANIA — Membru
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