Aprobat
Primar,
Ing. STĂNCIOIU STELIAN

Manager proiect,
SPĂTARIU ȘTEFAN CRISTIAN
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII DE CATERING asigurare hrana

pentru participantii la activitatile/subactivitatile derulate in cadrul proiectului Un viitor
sustenabil prin incluziune socială în comuna Jiana
CORECTATĂ
Achizitor
Titlul proiectului
COD SMIS
Calitatea achizitorului în cadrul proiectului
I.

COMUNA JIANA
,,Un viitor sustenabil prin incluziune socială în
comuna Jiana”
114954
Lider

INFORMATII GENERALE

I.1. Achizitor
Denumire: COMUNA JIANA
Sediul Social: com Jiana, jud. Mehedinți
. Tel 02252 358845, fax 0252 358845
Persoana de contact: Spătariu Ștefan Cristian
E-mail achizitor: primariajaian@yahoo.com

Telefon: 0252 358845
Fax: 0252 358845

a. Termenul limita de depunere a ofertei: 25.09.2018, ora 14.00.; termenul limita de
solicitare a clarificarilor: 05.10.2018, orele 14.00; termenul maxim de raspuns la clarificari:
08.10.2018, orele 10.00,
b. Adresa unde se primesc ofertele: sediul UAT Com Jiana, com Jiana, jud. Mehedinți
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită in documentaţia
pentru ofertanţi sau la o altă adresă decat cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor,
acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
c. Locul de procurare a documentaţiei:
Documentaţia pentru ofertanti poate fi obţinută astfel:
 descărcată de pe site-ul achizitorului, prin solicitare via email sau prin solicitare
directă, la sediul UAT COM JIANA
d. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de prestari servicii:
achizitie prin procedura simplificată proprie
II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
II.1. Descriere
II.1.a. Denumirea contractului de achizitie: Contract de prestari servicii – SERVICII DE
CATERING asigurare hrana pentru participantii la activitatile/subactivitatile derulate in
cadrul proiectului Un viitor sustenabil prin incluziune socială în comuna Jiana
- 145.680 portii pe o perioadă de 31 de luni

II.1.b. Descrierea serviciilor ce vor fi achiziţionate: SERVICII DE CATERING asigurare hrana
pentru participantii la activitatile/subactivitatile derulate in cadrul proiectului Un viitor sustenabil
prin incluziune socială în comuna Jiana, conform Caiet de Sarcini
Valoarea estimata a contractului de servicii de catering:
3.117.408 fără TVA
II.1.c. Denumire contract şi locul de prestare a serviciilor:
a) Lucrări
b) Produse
c) Servicii
Execuţie
Proiectare si execuţie
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de achizitor

Cumpărare
Leasing
Inchiriere
Cumpărare in rate

Categoria serviciului:

Principala locaţie a lucrării:

Principalul loc de livrare:

Principalul loc de prestare:
1.ȘCOALA GIMNAZIALĂ
JIANA VECHE
2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ
JIANA VECHE
3. CCI MH

2A
2B

II.1.d. Durata contractului de achiziţie: 31luni incepand cu data semnării contractului (cel
tărziu 05.10.2018) pana pe data de 21.05.2021
II.1.e. Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)
Garantie de buna executie
NU ESTE CAZUL
II.1.f. Divizare pe loturi
NU
DA
Avand in vedere faptul ca partenerii au sediul si urmeaza sa desfasoare activitatile in judetul
Mehedinti, la sediul Liderului (com Jiana, jud. Mehedinti), la sediul P1 (com Jiana, jud. Mehedinti)
si P2 (Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti), distanta dintre Drobeta Turnu Severin – com.
Jiana fiind de 35 KM, procesul de achizitie si distribuire a hranei, achizitionarea serviciilor de
catering-asigurare hrana se organiza intr-un singur lot,
II.1.g. Legislatia aplicata
Legea 98/2016 Lege privind achizitiile publice. cu modificariule si completarile ulterioare
OUG45/2018 cu modificarile si completarile ulterioare

III. CERINŢE MINIME DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE
III.1. Situaţia personală a ofertantului
In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare a activităţii
profesionale trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte, iar cerintele privind situatia
economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai
putin cerintele care vizeaza atributii in executarea viitorului contract care trebuie indeplinite de
acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea
respectivelor atributii.

Declaraţie privind eligibilitatea
Solicitat ■
Nesolicitat □
Declaraţii privind calitatea de participant
la procedura
Solicitat ■
Nesolicitat □
Declaratie privind respectarea
prevederilor in domeniul sanatatii si
protectiei muncii
Solicitat ■
Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie: Prezentarea formularelor in
original, semnate de reprezentantul legal al
operatorului economic şi ştampilat
Operatorul economic (lider, asociat, subcontractor)
trebuie sa completeze Declaraţie privind calitatea
de participant la procedură
Cerinţă obligatorie: Prezentarea formularelor in
original, semnate
de reprezentantul legal al
operatorului economic şi ştampilat
-Certificat fiscal eliberat de Administratia Locala de pe
raza caruia societatea / PFA are sediul social, care sa
ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu
debite la bugetul local, valabil la data deschiderii
ofertelor
-Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de
administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale
de pe raza careia societatea / PFA are sediul social
privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat,
valabil la data deschiderii ofertelor
Încadrarea ofertantului/oricăruia dintre asociaţi întruna din prevederile art. art. 164 si ale art. 165 ȘI 167
DIN LEGEA 98/2016, atrage excluderea ofertantului
din procedura aplicată pentru atribuirea contractului
de achiziţie publică

Neprezentarea unui certificat fiscal/prezentarea unui
certificat fiscal care nu este valabil la data deschiderii
ofertelor atrage excluderea ofertantului din procedura
aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie
publica
Declaraţie privind evitarea conflictului de Declaratia privind evitarea conflictului de interese
- completat, semnat de reprezentantul legal şi
interese
ştampilat.
IMPORTANT
Ofertantul nu are dreptul:
 Să depună doua sau mai multe oferte individuale
şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din
competiţie a tuturor ofertelor în cauză;
 Să depună ofertă individuală/comună si să fie
nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte
oferte,
sub sancţiunea
excluderii
ofertei
individuale sau, după caz, a celei în care este
ofertant asociat.
III.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul nu îşi poate exercita activitatea,
sau documentele nu sunt în termenul de valabilitate, nu sunt prezentate în forma solicitată sau
lipsesc, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
Cerinţa obligatorie: Operatorul economic (lider,

Persoane juridice/fizice române

asociat) trebuie să prezinte:
Certificatul de înregistrare (C.U.I.) eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul
Teritorial, în copie certificata „conform cu originalul” si
Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Camera de Comert si
Industrie Nationala, pentru a fi valabil trebuie sa fie
emis cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii
ofertei

Obiectul contractului – servicii de catering trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din
certificatul constatator emis de ONRC si/sau
Autorizatie de functionare/ altele echivalente
pentru dovedirea apartenentei la categoria
profesionala impusa de indeplinirea contractului.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator
trebuie sa fie reale/actuale la data limita de
depunere a ofertelor
Cerinţă obligatorie: Ofertantul trebuie sa depună
Persoane juridice /fizice străine
documente care dovedesc o formă de înregistrare /
atestare ori apartenenţă din punct de vedere
profesional, în conformitate cu prevederile legale din
ţara în care ofertantul este rezident. Documentele
depuse de ofertanti vor fi prezentate in copie
certificata “conform cu originalul” si vor fi valabile la
data deschiderii ofertelor şi trebuie să ateste faptul că
:
 domeniul de activitate al ofertantului corespunde
obiectului procedurii;
 nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea
prevederilor legale referitoare la insolventa si
faliment din tara de origine a ofertantului sau
asupra faptului ca că societatea se află în
incapacitate de plată;
Documentele emise in alta limba vor fi însoţite de o
traducere legalizată în limba română, in original.
III.3. Capacitatea tehnico – profesionala a ofertantului
Informatii privind capacitatea tehnico- Cerinta 1 - capacitatea tehnică şi profesionala a
profesională
operatorilor economici
Operatorul economic va demonstra ca detine
autorizatiile necesare, vizate la zi, anume:
- Autorizatie emisa de Directia Sanitar
Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;
- Autorizatie emisa de Directia de Sanatate
Publica;
- Document de inregistrare la Directia Sanitar
Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;
Cerinta 2 - capacitatea tehnică şi profesionala a
operatorilor economici

Operatorul economic va face dovada efectuarii
urmatoarelor analize si va depune rezultatul acestora
din ultimele 6 luni:
- Analize lunare la produsele finite;
- Analize trimestriale la suprafetele de lucru;
Operatorul economic va face dovada existentei
urmatoarelor contracte de prestari servicii:
- Dezinsectie-Deratizare-Dezinfectie – servicii
efectuate trimestrial;
- Colectare deseuri animale;
- Colectare uleiuri uzate
Cerinta 3 - cerinte de calificare cu privire la
capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
- Pentru a putea acoperi cantitatea mare de
portii, operatorul economic va face dovada ca
numarul minim de angajati la departamentul
bucatarie este de 15, numar luat in calcul la
data depunerii ofertei, (se va prezenta extras
revisal pe fiecare angajat in parte din care sa
reiasa
codul
cor,
cu
respectarea
Regulamentului European 679/2016 privind
Protecţia Datelor cu Caracter Personal
(GDPR), aplicabil în România începând din 25
mai 2018);
- Operatorul economic va face dovada detinerii
aparaturii profesionale necesare pentru
pastrarea si pregatirea produselor alimentare
astfel;
- Operatorul economic va face dovada detinerii
a minim o autoutilitara izoterma pentru
transportul
produselor
alimentare/hranei
participantilor la sediul autoritatii contractante
sau la locul desfasurarii cursurilor (proprietate
sau contract de inchiriere/comodat);
III.4.Condiții de muncă și protecția muncii
1.Declaraţie privind sănătatea şi protecţia muncii:
Informaţii referitoare la respectarea
se completează Formularul 5.
obligaţiilor privind condiţiile de muncă şi
Din declaraţie trebuie să reiasă că Ofertantul, la
protecţia muncii
elaborarea ofertei, a ţinut cont de obligaţiile
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii,
care sunt la nivel naţional, precum şi că le va
respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de
servicii.

IV. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU
STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Pretul cel mai scăzut

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico – economic
Observaţie: În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare,
acelaşi preţ minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se va solicita
respectivilor ofertanţi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care
contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.
În situaţia în care egalitatea persistă, preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre
participanţii care au formulat ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a înscris primul la
procedură, desemnându-l câştigătorul procedurii.
V. PREZENTAREA OFERTEI
 prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (serviciu poştal) către: UAT COMUNA
JIANA, sediul in com Jiana, jud Mehedinti
 livrate personal la sediul Achizitorului pe baza unei scrisori de înaintare
Documentatiiile se vor înregistra cu număr de intrare, dată, şi ora depunerii. Documentatiile
depuse prin alte mijloace decât cele menţionate anterior nu vor fi luate în considerare.
V.1. Limba de redactare a
Limba de redactare a ofertei este limba romana
ofertei
V.2. Moneda în care este
Moneda in care va fi exprimat pretul contractului este RON
exprimat preţul contractului
V.3. Perioada minimă de
Perioada de valabilitate a ofertei este de 10 de zile de la data
valabilitate a ofertei
limită de depunere a ofertelor;
V.4. Modul de prezentare a Oferta tehnica se va prezenta, conform formularului Oferta
Tehnica.
propunerii tehnice
Oferta tehnica se prezintă în scris, semnată si stampilată pe
fiecare pagină de către reprezentantul legal al ofertantului,
sau persoana împuternicită de acesta să angajeze persoana în
procedura de atribuire.
IMPORTANT: Lipsa propunerii tehnice la deschiderea ofertelor
are ca efect descalificarea ofertantului.
V.5. Modul de prezentare a Oferta financiara va conţine:
1.completarea Formularului – Oferta Financiară
propunerii financiare
2.completarea Anexei 1 la Formularul 7 - Oferta Financiară –
Centralizator de preţuri.
3.pretul trebuie sa includa toate cheltuielile care vor fi angajate
de catre prestator in vederea asigurarii serviilor solicitate prin
prezenta documentatie .
Preţurile vor fi date în lei, fără TVA.
TVA-ul va fi evidenţiat distinct. Oferta financiară trebuie să fie
întocmită în conformitate cu documentaţia pentru ofertanti.
Oferta financiară se prezintă în scris, semnată şi ştampilată
pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al
ofertantului, sau persoana împuternicită de acesta să
angajeze ofertantul în procedura de atribuire.
Oferta financiară prezentată este fermă şi nu poate fi
modificată.

V.6. Modul de prezentare a
ofertei

Oferta se va întocmi într-un exemplar original şi va fi introdusă
într-un plic închis corespunzător şi netransparent (plic exterior).
Plicul exterior va fi însoţit de:
 Scrisoarea de înaintare
În cuprinsul Scrisorii de înaintare, aceasta prezentându-se
ca filă de sine stătătoare (nu se introduce în plic), pentru a
putea fi înregistrată la sediul achizitorului la depunerea
ofertei.
Plicul exterior va purta următoarele informaţii:
• Numele/denumirea si adresa completă a ofertantului
pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în
care oferta respectivă este declarată întârziată;
•Titlul contractului pentru care se depune oferta: „Achiziţie
de servicii de catering”
•Denumirea proiectului: ,,Un viitor sustenabil prin
incluziune socială în comuna Jiana” – cod smis 114954
• Denumirea şi adresa Achizitorului la care este depusă
oferta: sediul Primariei, COMUNA JIANA, judetul MEHEDINTI

Oferta in original, trebuie înaintată:
• prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire
(serviciu poştal oficial sau curier) către COMUNA JIANA, sediul
Primariei, COMUNA JIANA, judetul MEHEDINTI
SAU
• depusă personal, la aceeaşi adresă.
Alte instrucţiuni de prezentare a ofertei
 Ofertele, in original, vor fi semnate de reprezentantul/
reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze
ofertantul în contract. În cazul în care acestea sunt semnate
de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in
acest sens.
 Documentele de participare la procedura se primesc de
Achizitor numai dacă sunt intacte, sigilate si se păstrează de
aceasta, până la data si ora deschiderii procedurii.
V.7. Posibilitatea retragerii sau  Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage
modificării ofertei
oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea
ofertelor si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.
In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in
oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si
inregistrarea modificarilor respective de catre Achizitor pana la
data limita pentru depunerea ofertelor.
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta
dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub
sanctiunea excluderii acestuia din procedură
 Ofertele depuse la o alta adresa a Achizitorului decat cea
stabilita in anuntul de participare ori primite de catre Achizitor
dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor vor fi
returnate nedeschise.
V.8.Informatii referitoare la Servicii de catering pe o perioada de 31 luni participantul la
termenele pentru prestarea activitatile proiectului ,,Un viitor sustenabil prin incluziune
serviciilor
socială în comuna Jiana”

120204 portii pentru participantii la activitatile A1.1 Sprijin pentru
cresterea accesului si participarii la educatia timpurie invatamant ante-prescolar si A1.2 Sprijin pentru cresterea
accesului si participarii la educatia timpurie - invatamant
prescolar , A1.3 Sprijinul pentru reducerea parasirii timpurii a
scolii prin: programe de tip zone prioritare de educatie / scoala
dupa scoala
25380 portii pentru participantii la activitatile A2.2 Activitatea
de formare
96 portii pentru participantii la activitatile A3.1 Dobandirea
competentelor antreprenoriale de catre persoanele din grupul
tinta- Formare profesionala cursuri de CA
V.9. Modalităţi de contestare a
deciziei
achizitorului de atribuire a
contractului de achiziţie şi de
soluţionare a contestaţiei
V.10.Data
limita
pentru
depunerea ofertei

Ofertanții care consideră că au fost vătămați datorită unei
greșeli sau neregularități apărute în cadrul procesului de
atribuire a contractului pot înainta o plângere în scris la sediul
achizitorului. Achizitorul va răspunde în scris oricărei contestații
în termen de maxim 48 de ore de la înregistrarea acesteia.
Data limită până la care se depun ofertele este: 25.09.2018,
ora 14.00.

V.11. Deschiderea ofertelor

Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 25.09.2018, ora 15:00,
la sediul UAT COMUNA JIANA
 Preţul contractului se va plăti din bugetul proiectului ,,Un
viitor sustenabil prin incluziune socială în comuna Jiana”
 Preţul contractului nu se ajustează pe întreaga perioadă de
derulare a acestuia.

V.12. Încheierea contractului,
clauzele contractuale
obligatorii, inclusiv condiţiile de
actualizare/modificare a
preţului contractului de
achiziţie
VI. ALTE INFORMATII
VI.1. Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

VI.2. Informaţii referitoare la
termenele de prestare a
serviciilor

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage
oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea
ofertelor si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.
In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in
oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea
si inregistrarea modificarilor respective de catre Achizitor pana
la data limita pentru depunerea ofertelor.
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica
oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor,
sub sanctiunea excluderii acestuia din procedură
Ofertele depuse la o alta adresa a Achizitorului decat cea
stabilita in anuntul de participare ori primite de catre Achizitor
dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor nu vor fi
evaluate. Ofertele depuse dupa termenul limita de depunere
vor fi păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
Serviciile vor fi prestate pe o perioada de 31 luni de la
semnarea contractului de catre ambele parti si anume parti si
anume pana la data de 21.05.2021.

VI.3. Modalităţi de contestare a
deciziei
achizitorului de atribuire a
contractului de achiziţie şi de
soluţionare a contestaţiei

Decizia de atribuire a contractului de achiziţie va putea fi
contestată în termen de 1 zi de la data primirii acesteia în scris.
Contestaţia va fi adresată Achizitorului şi va fi soluţionată în
termen de maximum 1 zi de la data primirii. Contestatia
depusa peste acest termen va fi respinsa ca tardiva.
Contestatia depusa inainte de comunicarea deciziei de
atribuire a contractului de achizitie publica va fi respinsa ca
prematura.
Contestatia trebuie insotita de toate inscrisurile pe care se
intemeiaza. Contestatiile neinsotite de documente suport vor fi
respinse ca neintemeiate.
Contestatia depusa la achizitor se solutioneaza de catre
comisia de evaluare a ofertelor si selectia ofertei castigatoare
semnata de Achizitor. Comisia de solutionare a contestatiei va
putea respinge contestatia ca neintemeiata, nefondata, tardiva,
prematura ori o va putea admite, caz in care procedura de
achizitie se va anula urmand a fi reluata.

VI.4
Clauzele
contractuale
obligatorii, inclusive condiţiile de
actualizare/ modificare a preţului
contractului de achiziţie

Clauzele contractuale obligatorii sunt detaliate sub această denumire
în modelul anexat la sectiunea Contract de servicii.
Preturile unitare mentionate in Anexa la Contract (Propunerea
Financiara) sunt ferme si nu poate fi actualizate.
Pretul contractului se modifica in situatia modificarii numarului de
persoane participante mentionat in Caietul de Sarcini (daca este
cazul, diminuarea numarului de beneficiari/insotitori din motive
obiective)

Întocmit,
Consultant achizitii proiect
BOSOANCĂ LUCIAN

