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ANUNŢ DE PARTICIPARE 
In atenţia tuturor operatorilor interesaţi 

Denumire achiziţie: Furnizare pachet alimentar conform OUG 105/2022, pentru elevii Liceului 
Teoretic Virgil Ierunca, comuna Ladesti, judeţul Vâlcea 
Data publicării: 22.11.2022 
Tip achiziţie: servicii 
Cod CPV: 55524000-9 - Servicii de catering pentru scoli 

Comuna Ladesti, in calitate de autoritate contractanta solicita ofertanţilor interesaţi care au ca 
obiect de activitate -servicii de catering sa depună oferte conform specificaţiilor tehnice din 
caietul de sarcini, pana la data de 05.12.2022 orele 12. 

Descrierea achiziţiei: Furnizare pachet alimentar, respectiv pregătirea, prepararea si livrarea 
zilnica a pachetului alimentar pentru preşcolarii si elevii Liceului Teoretic Virgil Ierunca. 

-Locul de furnizare al produselor: 

Liceul Teoretic Virgil Ierunca, comuna Ladesti 

Determinarea şi justificarea valorii estimate: 

In conformitate cu prevederile Legii 98/2016 am procedat la determinarea valorii estimate a 
contractului de achiziţie publica pentru Furnizare pachet alimentar conform OUG 105/2022. 
Valoarea estimata a fost determinata in baza numărului de elevi inscrisi la cursuri, numărul de zile de 
şcolarizare si valoarea alocata la bugetul local anul şcolar 2022- 2023. 
Valoarea totala a contractului este de 344 247,68 lei, dupa cum urmează, 
-decembrie 2022 - 15 zile = 226 pachete /zi 
-ianuarie 2023 . - 16 zile = 226 pachete/zi 
-februarie 2023 - 15 zile = 226 pachete/zi 
- martie 2023 - 22 zile =226 pachete /zi 
- aprilie 2023 - 12 zile = 226 pachete/zi 
- mai 2023 -22 zile = 226 pachete/zi 
- iunie 2022 - 1 zi = 226 pachete/ zi 
- 4 zile = 200 pachete/zi 
- 5 zile = 188 pachete/zi 

Total pachete de furnizat = 25 018 pachete x 13,76 
Modalitatea de transmitere a ofertelor: la sediul Primăriei Comunei Ladesti, jud. Vâlcea, str 
Principala Ladesti, nr.56, prin posta, , curier sau personal, intr-un plic sigilat pe care se va scrie 
denumirea contractului, data si cu majuscule: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 
05.12.2022, ORA 12. 
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In vederea participării la procedura simplificata proprie de atribuire a contractului de servicii de 
catering, fiecare ofertant va depune o singura oferta care sa conţină: 

A. Formulare standard: 
- Scrisoarea de înaintare; 
- Cererea de partricipare la procedura; 

împuternicire; 
Formular nr. 1 - Formular de oferta; 

- Formular nr.2 - Declaraţie privind neincadrarea in situaţiile prevăzute la art 59-60 din Legea 
98/2016; 

Formular nr.3 - Declaraţie privind neincadrarea in situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 
98/2016; 

Formular nr.4 - Declaraţie privind neincadrarea in situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea 
98/2016; 

Formular nr.5 - Declaraţie privind neincadrarea in situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 
98/2016; 

- Formular nr.6 - Declaraţie privind respectarea legislaţiei privind condiţiile de mediu, social si 
cu privire la relaţiile de munca pe toata durata de îndeplinire a contractului de servicii; 
- Formular nr.7 - Fisa de informaţii generale; 

Formular nr.8 - Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii din ultimii 3 ani; 
- Formular nr.9 - Declaraţie privind utilajele, instalaţiile echipamentele tehnice de care dispune 
operatorul economic pentru indeplinirea corespunzătoare a comtractului; 

Formular nr. 10 - Declaraţie privind personalul calificat pentru prestarea contractului, si al 
cadrelor de conducere; 
- Formular nr. 11 - Propunerea tehnica. 

B. Certificat unic de înregistrare,in copie conform cu originalul; 
C. Act constitutiv sau Statut in copie din care sa reiasă ca are ca obiect de activitate o încadrare 
corespunza toare obiectului contractului pentru care depune oferta; 
D. Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului 
operator economic 
E. Certificat fiscal privind achitatrea obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, eliberat de către ANAF, 
original sau conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertelor; 
F. Certificat fiscal privind achitarea obligaţiilor fiscale către bugetul local, eliberat de către direcţiile 
fiscale locale, original sau conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertelor 
G. Autorizaţia de funcţionare sanitar -veterinara si pentru siguranţa alimentelor, emis de către 
ANSVSA, in copie lizibila cu menţiunea „ conform cu originalul"; 
H. Dovada dotării cu un mijloc de transport produse de catering, autorizat; 
I. Draft-ul contractului de servicii insusit de ofertant sub semnătura cu menţiunea „ sunt de acord cu 
prevederile , termenele si condiţiile contractuale" 
J. Dovada personalului calificat- persoane ce deţin certificat de absolvire a unui curs de Noţiuni 
fundamentale de igiena, conformOrdinului ministrului sanatatii si al ministrului educaţiei, cercetării 
si tineretului nr. 1225/5031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea 
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instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igiena, cu 
modificările si completările ulterioare, si fisa de aptitudini specifice activităţii desfăşurate, conform 
Hotărârii Guvernului Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucrărilor, cu 
modificările si completările ulterioare. 

Propunerea tehnica 
Va conţine descrierea modului de realizare a serviciilor de catering in conformitate cu caietul de 
sarcini, prezentarea listei cu personalul care deserveşte serviciul de catering, precum si modelul de 
contract, insusit. 
Prin propunerea tehnica înaintata, ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor 
care urmează a fi prestate cu cerinţele prevăzute in caietul de sarcini. 
In acest sens ofertantul va prezenta Formularul nr.ll completat corespunzător si va fi însoţit de 
următoarele: 

a) Fisa tehnica a unui meniu zilnic; 
b) Graficul de prestare a serviciilor, întocmit pe o săptămâna; 
c) Lista persoanelor responsabile de prestarea serviciilor impreuna cu dovada absolvirii 

cursurilor de igiena; 
d) Lista cu mijloacele de transport, impreuna cu autorizaţia sanitar veterinara pentru 

mijloacele de transport 
e) Autorizaţia sanitar veterinara pentru unitate; 
f) Declaraţie pe propria răspundere cu privire la respectarea reglementarilor obligatorii 

in domeniul social si al mediului, {Formular nr. 6) 

Propunerea financiara 
Va fi exprimata in lei si va conţine valoarea totala a serviciului de catering pentru totalul de porţii 
solicitate. Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toata perioada 
de valabilitate trebuie sa fie semnata , pe propria răspundere, de către ofertant. Preţul contractului 
este ferm si nu se ajustează. Ofertantul va introduce in oferta o defalcare a costurilor, per porţie , pe 
următoarele categorii: 

a) Materie prima; 
b) Prepararea hranei; 
c) Distribuţie. 

li 

In funcţie de valoarea eferenta materiei prime se va face si departajarea ofertelor, aceasta 
constituind condiţia calitativa in cadrul criteriului de atribuire. 

Oferta financiara va cuprinde: 
- Formularul de oferta (Formular nr.l) 
Valoarea contractului nu va depasi suma de 344 247,68 lei, fara TVA. 
Preţul contractului este ferm pe toata perioada derulării acestuia si nu se revizuieşte. 

Achizitorul are dreptul de a suplimenta sau reduce cantităţile de produse in raport cu data semnării 
contractului si numărul de beneficiari prezenţi la cursuri. Nu se accepta propuneri alternative. 

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate pret 
Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile. 
Termenul limita de depunere a ofertelor 05.12.2022, ora 12. 
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Modalitatea de finalizare a achiziţiei: incheiere de contract de servicii 
Eventualele solicitări de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi făcute pana la data de 
25.11. 2022, pe email:pladesti@yahoo.com, cu confirmare de primire din partea autorităţii 
contractante. 
Legislaţia aplicata: Procedura simplificata proprie privind atribuirea contractelor de achiziţie publica 
care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevăzute in Anexa 2 la Legea 98/2016. 
Modificarea, retragerea si valabilitatea ofertei 
Orice ofertant are dreptul de asi retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea 
ofertei.Ofertantul are dreptul de a menţine oferta valabila pe toata perioada de valabilitate stabilita de 
autoritatea contractanta. 
Anularea procedurii de atribuire 
Autoritatea contractanta are obligaţia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de 
servicii de catering in următoarele cazuri: 

a) Daca nu a fost depusa nici o oferta ; 
b) Daca toate ofertele depuse au fost respinse; 
c) Daca este imposibila încheierea contractului de servicii. 

Informaţii suplimentare: 
Pentru informaţii suplimentare va rugam sa va adresaţi la sediul primăriei comunei Ladesti, judeţul 
Vâlcea, str. Principala Ladesti, nr.56, telefon/fax 0250764524, email: pladesti(Ş),vahoo.com. 

Fisa de date a achiziţiei si Caietul de sarcini sunt ataşate prezentului anunţ si fac parte integranta din 
documentaţia pentru elaborarea, prezentarea ofertei si constituie ansablul cerinţelor pe baza cărora se 
elaborează propunerea tehnica si financiara. 

Cu stima, 
Primar, 

•rdache Nicolae, 

întocmit, 
Consilier Achiziţii publice, 

Stanciu Melania 
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