
Achizitie servicii de catering pentru scoli
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Asociatia "INAPOI LA MUNCA" 
Cod de identificare fiscala: 14175584; Adresa: Strada: Malu Rosu , cod 100490, nr. 47; Localitatea: Ploiesti; Cod NUTS: RO316 Prahova;
Cod postal:  100490;  Tara:  Romania;  Persoana de contact:  ION PICIORUS;  Telefon:  +40 0244523068;  Fax:  +40 244523068;  E-mail:
la_munca@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.inapoilamunca.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Protectie sociala

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Achizitie servicii de catering pentru scoli
Numar referinta: 14175584_2019_PAAPD1094117

 
II.1.2) Cod CPV principal
55524000-9 Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii / Servicii hoteliere si restaurant

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectul contractului de achiziţie publică este constituit de „prestarea de servicii de catering pentru şcoli”, respectiv în
cadrul Școlii Gimnaziale din comuna Beștepe.
Achiziţia de servicii de catering pentru şcoli se include în categoria contractelor de achiziţie publică care au ca obiect servicii sociale
şi alte servicii specifice, prevazute în anexa nr.2 a Legii 98/2016 privind achizițiile publice şi va contribui la livrarea de hrană pentru
copii din cadrul Şcolii Gimnaziale Beştepe, beneficiari ai intervenţiilor din domeniul educaţiei, sprijiniţi material în cadrul proiectului.
Obiectul achiziției de prestare servicii de catering pentru şcoli este pus în corespondență cu codul CPV şi susține realizarea scopului
principal al contractului.
Scopul principal al contractului este acela de a stabili elementele şi condiţiile necesare pentru sprijinirea materială a participării la
activităţile educaţionale a unui număr de 50 de copii din comunitatea marginalizată din cadrul UAT Bestepe (15 preşcolari şi 35
şcolari), prin acordarea de hrană (sub forma de „mese zilnice de hrană”).
Acordarea de hrană prin serviciile de catering școlar se va realiza prin asigurarea unei „mese zilnice de hrană”/zi/copil din grupul
țintă, totalizând  max. 500 de „mese zilnice de hrană”/copil/perioadă contractuală.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 500000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -
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Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 55524000-9 Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare: 
Şcoala  Gimnazială  BESTEPE  –  Str.  Tulcei,  nr.  74,  comuna  Beştepe,  cod  poştal  827133,  judeţul  Tulcea,   Regiunea  Sud-Est,
RomâniaŞcoala Gimnazială BESTEPE – Str. Tulcei, nr. 74, comuna Beştepe, cod poştal 827133, judeţul Tulcea,  Regiunea Sud-Est,
România

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Serviciile de catering vor asigura zilnic pregătirea, prepararea, livrarea de hrană sub forma unei „mese zilnice de hrană”,  pentru
fiecare dintre cei 50 de copii (15 preşcolari şi 35 şcolari), din grupul ţintă al proiectului, care frecventează programul/cursurile unităţii
de învăţământ din cadrul Grădiniţei şi Şcolii din cadrul Şcolii Gimnaziale din Beştepe.
Serviciile de catering vor fi prestate ţinându-se cont de următoarele aspecte minimale:
- numărul estimat de zile de școlarizare/perioada de prestare a serviciilor de catering pentru care trebuie asigurate „mesele zilnice
de hrană”,
- numărul şi categoriile de beneficiari (preşcolari şi şcolari) ai serviciilor de catering pentru şcoli,
- pentru compoziţia meniului de hrană (stabilită prin caietul de sarcini), prestatorul va asigura meniul fiecărei zile în funcţie de
categoriile de beneficiari ai ”meselor zilnice de hrană” (categorii care vor fi menţionate prin nota de comandă săptămânală). In acest
sens, meniul va fi stabilit  in conformitate cu necesitatile calorice si cantitative ale copiilor, cu respectarea cu reglementarilor legale
(Ordinul  nr.  1563/12.09.2008,  Anexa 3 –Necesarul  zilnic  de calorii,  substanţe nutritive  şi  elemente minerale  pentru copii  şi
adolescenţi si Legea 123/27.05.2008). Prestatorul  va semna o declarație de conformitate prin care își asumă respectarea condițiilor
privind meniul, ambalarea, transportul și prestarea serviciilor de catering școlar, conform legislației în vigoare. Toate preparatele vor
fi insoțite de o declarație de conformitate întocmită conform legii.
- numărul de „mese zilnice de hrană” (care vor fi asigurate conform cerinţelor menţionate),
- programul de prestare a serviciilor (stabilit prin caietul de sarcini).
Perioada de prestare a serviciilor de catering va acoperi max. 500 zile de școlarizare.
Durata contractului de prestare a serviciilor: de la data semnării contractului de achiziție, pe durata anilor școlari  2019/2020,
2020/2021 si 2021/2022.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Capital Uman - POCU
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capital Uman - POCU

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Autoritatea/entitatea contractantă solicită ofertantilor (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) prezentarea de
informatii din care să reiasă că:
- ofertantul, tertii sustinatori si subcontractantii nu se afla în situaţie de conflict de interese, aşa cum este acesta definit în cadrul art.
59, 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Declarația se va prezenta odata cu DUAE de către toți participantii la
procedura de atribuire (ofertant,  asociat,  subcontractant si  tertul sustinator) şi  se regăseşte în Formularul 1,  inclus în cadrul
documentului ”Formulare 125895_2”, aferent documentației de atribuire.
Persoanele cu functii de decizie la nivelul Autoritatii/Entității Contractante sunt reprezentate de catre: Picioruş Ion – Preşedinte,
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Catrina Tatiana-Nicoleta – Secretar, Picioruş Ioan Andrei – membru.
- ofertantul, tertii sustinatori si subcontractantii nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din
Legea nr.98/2016. Încadrarea în situatia prevazuta de art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage
excluderea ofertantului si a subcontractantilor sau asociatiilor/tertului sustinator (daca este cazul) din cadrul procedurii aplicate
pentru atribuirea contractului. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire.(ofertant,
asociat, subcontractant si tertul sustinator) şi se regăseşte în Formularul 2  ”Declarație privind neincadrarea in situatiile de excludere
mentionate la art.  164,  165 si  167 din Legea nr.  98/2016” – inclus în  cadrul  documentului  ”Formulare 125895_2” -  aferent
documentației de atribuire.
Justificarea cerinţei:
In conformitate cu prevederile  art.  59,  60,  164,  165,  167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile  publice,  autoritatea/entitatea
contractantă are obligaţia de a exclude de la procedură orice operator economic aflat intr-una din situaţiile de mai sus.
În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintelor de mai sus.
Ofertanții  străini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati  competente din tara în care acestia sunt
rezidenti.
Documentele se vor depune în SEAP/SICAP  cu semnătură electronică extinsă – copie conformă cu originalul, iar în cazul ofertanților
străini, acestea vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română.
Documentele solicitate mai sus se vor prezenta conform art. 60 alin. (1) si alin. (4) din HG 395/2016.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in
care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale
informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest
lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Documentele justificative,  care probeaza indeplinirea condițiilor asumate prin completare DUAE, urmează a fi  prezentate la
solicitarea autoritatii/entităţii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, in urma finalizării evaluării ofertelor.
Aceste documente sunt:
- certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF privind plata sumelor datorate bugetului de stat si bugetelor sociale in original sau
copie certificata cu mentiunea conform cu originalul (certificat care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii
acestora);
- certificatul fiscal privind plata taxelor si impozitelor la bugetul local in original sau copie certificata cu mentiunea conform cu
originalul (certificat care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora);
- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligația de a depune documentele mentionate anterior, în
cazul declarării ofertantului ca fiind câştigător.
Autoritatea/entitatea  contractantă solicită ofertantilor prezentare DUAE din care sa reiasă că:
- Operatorii economici care depun oferta dovedesc o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidentă, sa reiasă că
operatorul economic este legal constituit, că nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul că are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul
unui DUAE distinct.
Se va completa DUAE, urmând ca documentele justificative enunțate mai jos să fie prezentate la solicitarea autorității contractante
doar de către ofertantul clasat pe locul I, în urma finalizării evaluării ofertelor:
- Certificat constatator emis de ONRC de pe lânga Tribunalul Teritorial in original, copie legalizată sau copie certificată „conform cu
originalul”, din care să rezulte adresa actuală si obiectul de activitate al societăţii, respectiv servicii de catering. Obiectul contractului
trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN (principal sau secundar) din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse
in documentul justificativ trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii.
- Pentru ofertantii straini se vor prezenta documente echivalente emise în țara de rezidență (in limba in care a fost emis, insotit de
traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati). În cazul unei asocieri, fiecare asociat este
obligat să prezinte aceste documente.
Documentele justificative urmează să fie prezentate numai de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de
atribuire conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016. 
Nota:
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.  Pentru îndeplinirea cerintei este suficient
ca obiectul de activitate al fiecarui membru să fie în concordanță cu partea din contract pe care o va realiza.
In situația în care ofertantul beneficiază de susținere din partea unor terți sau în situația în care  subcontractează părți din contract,
acesta va prezenta Certificatul Constatator și pentru terții susținători/subcontractanții declarati in DUAE.
Pentru subcontractanții declarați în ofertă este obligatoriu ca obiectul de activitate al fiecarui  subcontractant sa fie in concordanță
cu partea din contract pe care o va realiza.
Justificarea cerinţei:
Considerăm oportună demonstrarea, de către operatorul economic, a capacității de exercitare a activității profesionale, pentru a ne
asigura că acesta are posibilitatea concretă de îndeplinire a contractului, având capacitatea profesională de a realiza activitățile care
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fac  obiectul  contractului.  În  acest  sens,  considerăm că prezentarea Certificatului  constatator  eliberat  de Oficiul  Registrului
Comerțului sau, în cazul ofertanților străini, a documentelor echivalente emise în țara de rezidență, se circumscrie prevederilor
art.173 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „autoritatea contractantă are dreptul de a
solicita oricărui operator economic să prezinte documente relevante care să dovedească forma de înregistrare, și, după caz, de
atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul
economic”.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
- Operatorii economici au capacitatea tehnică şi/sau profesională de a produce şi livra un număr zilnic de meniuri cel puţin egal cu
numărul zilnic de meniuri care trebuie livrate prin contractul de achiziţie, respectiv 50 (cincizeci) de meniuri (”mese zilnice de
hrană”)/zi. - Prezentarea urmatoarelor documente:
- Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă:
1.1. personalul de specialitate de care dispune atât în ceea ce privește pregătirea, cât și distribuția hranei;
1.2. numărul mediu de meniuri preparate, livrate pe zi/  documente financiar contabile din care să reiasă volumul încasărilor
realizate prin prepararea de meniuri sau
1.2.  în  eventualitatea  în  care  ofertantul  a  prestat  in  trecut  servicii  similare,  acesta  poate  dovedi  capacitatea  tehnică  şi/sau
profesională prin furnizarea de : copii contracte de prestare servicii de catering/ copii procese verbale de recepţie/ copii facturi
emise pentru serviciile de catering  prestate, însoţite de dovada plăţii, fără a mai fi necesară furnizarea de documente aferente
punctului anterior.
 
*Documentele justificative urmează să fie prezentate numai de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de
atribuire, conform art. 196, alin (2) din Legea 98/2016.
In propunerea tehnică, ofertanții vor include informații prin care justifică indeplinirea criteriului.
2.) Utilaje, instalatii si echipament tehnic
- Echipamentele cu care prestatorul va furniza serviciile vor fi conform legislatiei în vigoare si normelor igienico-sanitare.Transportul
se va face cu mijloace de transport dotate corespunzător şi autorizate sanitar-veterniar. Mijloacele de transport vor fi menţinute
curate şi în bune condiţii pentru a proteja alimentele de contaminare. Fiecare transport va fi insoţit de aviz de expediţie. Prestatorul
va asigura distribuirea hranei la locul de livrare cu personal propriu, inclusiv vesela de unica folosinţă (caserole, tacâmuri, şerveţele,
etc.),  astfel  încât  să fie  asigurată respectarea normelor  de igienă sanitar-  veterinară și  siguranța alimentelor.  -  Prezentarea
urmatoarelor documente:
- 2.1. Declarație, informații privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport de care poate dispune
operatorul economic pentru asigurarea distribuirii „meselor zilnice de hrană” care vor fi livrate, în condițiile solicitate/ Documente
financiar-contabile, alte documente care probează deținerea autoturismului sau capacitatea de transport la dispoziția ofertantului.
- 2.2. Declarație referitoare la modalitatea de distribuire a hranei la locul de livrare cu respectarea normelor de igienă sanitar-
veterinară.
 
*Documentele justificative urmează să fie prezentate numai de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de
atribuire, conform art. 196, alin (2) din Legea 98/2016.
In propunerea tehnică, ofertanții vor include informații prin care justifică indeplinirea criteriului.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu
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IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 28.10.2019 15:00

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 28.01.2020
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.10.2019; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              Nu este cazul.

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a
contractelor  sectoriale  şi  a  contractelor  de concesiune de lucrări  şi  concesiune de servicii,  precum şi  pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2019
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