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Nr. 778 / 22-02-2023 
 
 

ANUNT DE PARTICIPARE 
PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII DE CATERING IN VEDEREA 

ACORDARII UNUI SUPORT ALIMENTAR - TIP SANDVICI - PENTRU PREȘCOLARII ȘI 
ELEVII DIN CADRUL UNITATILOR DE INVATAMANT DIN COMUNA VARASTI, GIURGIU 

 
 
 
 

Autoritatea contractanta : COMUNA VARASTI, GIURGIU 

Titlul proiectului Program pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si 
elevii din 350 de unitati de invatamant preuniversitar de stat 

Calitatea autoritatii contractante 
in cadrul proiectului 

Beneficiar 

 
 

1. INFORMATII GENERALE 
1.1. Autoritatea contractantă 

 

Denumire oficială: Comuna Varasti (Primarie) , judetul Giurgiu Număr național de înregistrare:  

Adresă: Comuna varasti, judetul Giurgiu 

Localitate: Comuna Varasti Cod NUTS:  Cod poștal:  Țară: Romania 

Persoană de contact: Smearda  Marian Telefon: 0246237121 

E-mail: pr imar iavaras t i@yahoo.com Fax: 0246237205 

 

1.2.  

a) Termen limită de depunere a ofertelor (data și ora): 24.02.2023, ora 11.00. 
b) Adresa unde se primesc ofertele: Primaria Comunei Varasti 

Procedura de achiziție publică se va desfașura în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 cu 
completarile si modificarile ulterioare, respectiv prin procedura proprie pentru achiziția de servicii sociale și alte 
servicii specifice prevăzute în Anexa 2. 
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2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 
 

2.1) Titlu: Servicii de catering in vederea acordarii unui suport alimentar - tip sandvici, inclusiv fruct 
- PENTRU PREȘCOLARII ȘI ELEVII DIN CADRUL UNITATILOR DE INVATAMANT DIN 
COMUNA VARASTI, GIURGIU in cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
prescolarii si elevii din 350 de unitati de invatamant preuniversitar de stat 

 
2.2) Descrierea serviciilor ce vor fi achiziționate: 

   Valoarea maximă / beneficiar este de 15 lei inclusiv T.V.A/ suport alimentar si fruct/zi, valoare ce cuprinde 
prețul produselor, al ustensilelor sigilate necesare consumului, cheltuielile de transport, de distribuție și de 
depozitare a acestora, după caz.Valoarea este valabila pana la pragul maxim de 611.100 lei, inclusiv T.V.A. 
Valoarea este aferenta anului scolar 2022-2023 (70 zile), iar achizitorul nu este obligat sa cheltuiasea intreaga 
valoare. Decontarea si plata se vor face in baza comenzilor ferme primite de la achizitor, in functie de livrarile 
efectuate. Plata se va face in termen de 30 de zile de la emiterea documentelor fiscale, dupa receptia 
cantitativa si calitativa a produselor si a avizelor de insotire, insusite de catre persoana desemnata de 
achizitor. 

    Obiectul achiziției îl constituie asigura zilnic pregătirea, prepararea și livrarea suportului alimentar pentru 
preșcolarii și elevii care frecventează cursurile unitatilor de invatamant  din comuna Varasti, jud Giurgiu în 
cantitățile și conținutul caloric stabilit prin Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 
105/2022, privind aprobarea programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și 
elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat. 
   Descrierea completa a serviciilor se regaseste in Caietul de sarcini. 

 
Se va livra in sistem catering: 

   suport alimentar tip sandvici: 
• produse de panificație din faina integrala — paine feliana sau batoane/chifle - 80 g: 

maximum 50% din greutatea totalä a pachetului; 
•  produse din came şi/sau brânzeturi/derivate din lapte 40 g: minimum 25% din greutatea 

totală a pachetului; 
• legume — rosii, castraveti, salata sau alte produse similare 40 g: maximum 25% din 

greutatea totalä a pachetului. 
4 La acestea se  va adăuga un fruct la alegere: portocală/pară/piersică/caisă/mãr sau echivalent 
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 2.3. Denumire contract     locul de livrare sau prestare. 
a) Lucrări b) Produse c) Servicii x 
Principala locație a lucrării: Principalul loc de Principalul loc de prestare: 

livrare                                    comuna  Varasti, Giurgiu 

unitatle de invatamant                                                    
Cod CPV   Cod CPV   Cod CPV 55524000-9 
2.4. Durata contractului de achiziție: Contractul intra in vigoare la data semnarii lui si este valabil 
pana la indeplinirea obligatiilor de catre parti, respectiv pana la finalul anului scolar 2022-2023. 

2.5. Valoarea estimata a contractului: 611.100 lei, inclusiv TVA 

2.6. Divizarea pe loturi 
Da O Nu X 

 
 

3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APUCAT PENTRU 
STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE. 

3.1. Criterii de atribuire 
o Unul dintre criteriile de mai jos 

prețul cel mai scăzut; 
               costul cel mai scăzut; 
               cel mai bun raport calitate-preț;        
cel mai bun raport calitate-cost. 
 
Factorii de evaluare folositi de Autoritatea Contractanta pentru alegerea ofertei cu cel mai bun raport calitate-
pret sunt urmatorii: 

1. Pretul ofertei 

Punctaj maxim: 70 puncte 

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: 
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; 
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) — (Pret minim 
ofertat/ Pret n) x punctaj maxim alocat. 

 
2. Numarul de variante orientative de suport alimentar - tip sandvici - 

Punctaj maxim: 20 puncte
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Numarul de variante orientative de suport alimentar minim punctat este de 5 si maxim 20. Se vor puncta 
variantele orientative de suport alimentar care respecta prevederile Caietului de sarcini. 

 
Algoritm de calcul : Sub 5 variante prezentate, oferta va fi declarata inadmisbilia din punct de vedere 
tehnic. Pentru 5 variante prezentate se alocă 5 puncte. Pentru fiecare varianta prezentata in plus fata de 
cele 5 se va acorda uri punct pana la numarul maxim de 20 de puncte. Pentru uri numar de variante 
orientative de suport alimentar mai mare de 20, oferta nu va fi punctata suplimentar. 

. 
 

3. Capacitatea de inlocuire a produselor livrate si receptionate ca fiind necorespunzatoare 
 

Punctaj maxim: 10 puncte 
 

Se accepta un termen de inlocuire a produselor receptionate ca necorespunzatoare de maxim 120 de 
minute (oferta care prezinta un timp de inlocuire de peste 120 de minute, va fi respinsa), un timp 
ofertat sub 60 de minute nu va fi punctat suplimentar. 

 
Algoritm de calcul: 3. Capacitatea de inlocuire a produselor livrate si receptionate ca fîind 
necorespunzatoare se va exprima in minute. Punctajul se acorda astfel. a) Pentru timpul minim ofertat 
(care nu se puncteaza suplimentar daca este mai mic de 60 de minute), se va acorda punctajul maxim 
alocat; b) Pentru celalalte termene ofertate, punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) — 
(Timpul minim ofertat/ Timp n) x punctaj maxim alocat. 

 
 

3.2. Informatii privind garantia de participare 
Nu e cazul 
3.3. Ajustarea pretului contractului 
Ajustarea pretului contractului se va face la solicitarea justificata a prestatorului si va produce efecte numai 
dupa acordul achizitorului, in conditii de modificari legislative.in alte conditii pretul ramanand ferm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREZENTAREA OFERTEI 
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4.1. Limba de redactare a ofertei Limba romana 

4.2. Moneda in care este exprimat 
pretul contractului 

Lei 

4.3. Perioada minimă de valabilitate a 
ofertei 

45 zile. 

4.4. Modul de prezentare a ofertei Regula de comunicare și transmitere a datelor: solicitări de 
clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se 
vor adresa în mod exclusiv via e-mail: 
primariavarasti@yahoo.com în termenele precizate de 
Autoritatea Contractanta iar răspunsurile la acestea vor fi 
transmise prin mijloacele de comunicare indicate de către 
operatorii economici în cadrul solicitării de clarificări;pentru 
comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare 
va transmite solicitările de clarificări în legătura cu oferta prin 
utilizarea mijloacelor de comunicare indicate de către Ofertanți 
în cadrul ofertelor depuse; 
Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și 
eventuale documente solicitate pe parcursul negocierii via e-
mail: primariavarasti@yahoo.com, în format electronic, 
semnate și stampilate; 
Operatorii economici au obligația de a depune (fie via email, fie 
fizic) ofertele la adresa și pana la data și ora limita pentru 
depunere, stabilite în invitația de participare. Ofertele depuse 
după expirarea termenului/la alta adresa, sunt respinse; 
Comisia de evaluare are obligația de a deschide ofertele la data, 
ora și locul indicate în invitația de participare, cu excepția 
cazurilor în care intervin modificări ce au fost comunicate sau 
în cazul în care acest lucru nu este posibil din cauza numărului 
mare de ofertanți; 
Comisia de evaluare are obligația de a analiza și de a verifica 
fiecare oferta atât din punct de vedere al elementelor tehnice 
propuse, cât și din punct de vedere al aspectelor financiare pe 
care le implica. Propunerea tehnica trebuie sa corespunda 
cerințelor minime prevazute în documentația de participare. 
Propunerea financiara trebuie să se încadreze în limita 
fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea 
contractului de achiziție publica; 
Pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate de 
ofertanți, comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificări 
sau completări ale documentelor prezentate de aceștia pentru 
demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate; 
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După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de evaluare 
elaborează raportul procedurii de atribuire care se semnează de 
către toți membrii comisiei; 
Autoritatea Contractanta informează fiecare ofertant cu privire 
la deciziile luate în ceea ce privește rezultatul procedurii, 
respectiv atribuirea/încheierea Acordului Cadru, inclusiv cu 
privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu 
atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai 
curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea 
deciziilor respective. 
 
     MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE 
 
 1. Se vor respecta toate prevederile prevazute în caietul 
de sarcini, precum și prevederile Ordonanța de Urgența a 
Guvernului pentru aprobarea extinderii Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevii din 
150 de unități de învățământ preuniversitar de stat. Dacă se 
constata neconcordante intre Caietul de sarcini și Ordonanța de 
Urgența prevalează prevederile Ordonanței de Urgența. 
 2. Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu 
punct a modului de îndeplinire a cerințelor și specificațiilor 
tehnice solicitate prin caietul de sarcini și se va întocmi într-o 
maniera organizata și fundamentata, fără a se lua în considerare 
doar afirmații declarative care nu sunt însoțite și de 
demonstrarea modului de îndeplinire a respectivelor cerințe, 
astfel încât procesul de evaluare a ofertelor sa permită 
identificarea facila a corespondentei informațiilor cuprinse în 
oferta cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini. Se vor 
prezenta variantele de pachete alimentare propuse și pentru acre 
se va face dovada faptului ca îndeplinesc cerințele de calitate și 
conformitate. 
 3. În situația în care  se constata ca anumite elemente ale 
propunerii tehnice nu corespund cerințelor din Caietul de 
sarcini, aceasta va fi respinsa ca neconforma. 
 4. Ofertanții vor preciza în oferta depusa care din 
informațiile cuprinse în Propunerea Tehnica și în Propunerea 
Financiara, cu excepția prețului, sunt considerate a fi 
confidențiale, clasificate, protejate cu un drept de proprietate 
intelectuala, în baza legislației aplicabile, în măsura în care , în 
mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia 
interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea 
ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuala. 
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 5. Ofertantul (ofertant unic, asociați, terți susținători, 
subcontractanți) vor prezenta o declarație pe propria răspundere 
din care sa reiasă ca se vor respecta condițiile de mediu, sociale 
și cu privire la relațiile de munca pe toată durata de îndeplinire 
contractului. 
 6. Se va prezenta o declarație/lista semnata de 
reprezentantul legal al Ofertantului privind utilajele, 
echipamentele tehnologice și instalațiile ce se vor utiliza în 
activitatea de producere și ambalare a hranei. 
7. Dovada deținerii de mijloace de transport autorizate sanitar-
veterinar în condițiile legii pentru transportul produselor 
alimentare, precum și dovada autorizării pentru prestarea 
serviciilor de catering (prezentarea Autorizațiilor sanitar-
veterinar / Documente ANSVSA doveditoare, prin care se atesta 
respectarea normelor legale în vigoare, valabilă la data 
deschiderii ofertelor) 
          7. Lista cu persoanele implicate in derularea contractului, 
din care unul sa fie calificat bucatar sau lucrator in alimentatie 
        8.Proiectul de contract insusit 
 
 
         
MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE 
 
  
 1. Actul prin care operatorul economic își manifesta 
voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația 
contractuala cu autoritatea contractanta îl reprezintă formularul 
de oferta. 
 2. Prețul total ofertat va fi exprimat în lei, inclusiv TVA 
și va cuprinde toate costurile aferente prestărilor serviciilor, 
inclusiv livrarea și descărcarea la sediile beneficiarului. 
 3. Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de 
vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei 
de minim 45 de zile. Nu se accepta oferte alternative. 
 4. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel 
încât aceasta sa furnizeze toate informațiile solicitate cu privire 
la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate 
de Obiectul contractului, în concordanta cu propunerea tehnica. 
 5. În cazul unei discrepante intre prețul unitar și prețul 
total, se va lua în considerare prețul unitar. 
 6. Prețurile din propunerea financiara vor fi ferme și nu 
se vor modifica pe toată perioada de derulare a contractului, 



8 

 

 

exceptand modificarile determinate de schimbarile de natura 
legislativa. 
            7. La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua 
în calcul eventualele deduceri dacă sunt sub efectul unei legi, 
toate cheltuielile pe care le implica îndeplinirea obligațiilor 
contractuale, precum și marja de profit. 
 
    
     INFORMAȚII ADMINISTRATIVE 
 
Termen limita de primire a ofertei: 24.02.2023, ORA 11.00. 
 
Data deschiderii ofertei : 24.02.2023, ora 12.00, Ofertele 
financiare, tehnice și documentele de calificare semnate și 
stampilate vor fi depuse în plic la sediul Primăriei Varasti  SAU 
via email: primariavarasti@yahoo.com 
 
Propunerea tehnica si propunerea financiara se vor introduce in 
plicuri distincte, sigilate si marcate corespunzator, astfel: 
Plicul 1: 1 - PROPUNERE TEHNICA 
Plicul 2: 2 - PROPUNERE FINANCIARA 
Apoi plicurile trebuie introduse intr-un plic mai mare sau 
pachet, inafara cazurilor in care volumul acestora necesita o 
depunere separata. Pe plicul/pachetul mare (ce va contine 
plicurile 1, 2 ) se vor mentiona urmatoarele: 
• EXEMPLAR ORIGINAL 
• Plicurile mari/pachetele continand oferta in original vor fi la 
randul lor introduse intr-un alt plic/pachet exterior care se va 
sigila de catre ofertant. 
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu: 
1.denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea 
obiectului procedurii pentru care s-a depus oferta (Oferta 
“Contract pentru achizitia serviciilor de catering pentru unitatile 
de invatamant din Comuna Varasti judetul Giurgiu”). 
2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea 
ofertei intarziate nedeschisa 
3. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 
DATA 24.02.2023,. 
4. Plicului exterior i se vor atasa, intr-o folie de plastic 
transparenta, documentele care insotesc oferta dupa cum 
urmeaza : 
a). scrisoarea de inaintare  
Ofertele trebuie sa conțină toate documentele și informațiile 
solicitate; 
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Limba de redactare a ofertei: limba romana; 
Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere 
al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. Nu 
se accepta oferte alternative.  
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forma majoră, cad in 
sarcina operatorului economic. Ofertele depuse la o altă 
adresă decât cea stabilită ín cadrul invitatiei de participare sau 
după expirarea datei pentru depunere vor fì respinse din 
cadrul procedurii. 
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Documente de calificare 1) Ofertanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la 
art. 

164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, si vor completa: 
4.5.1 Declarație privind neincadrarea in art. 164 din Legea 
98/2016. Se completează Formularul pus la dispozitie 
4.5.2 Declarație privind neincadrarea in art. 165 din Legea 
98/2016. Se completeaza Formularul pus la dispozitie  
4.5.3 Declaratie privind neincadrarea in art. 167 din Legea 
98/2016. Se completeaza Formularul pus la dispozitie 
4.5.4 Declatie privind neincadrarea in prevederile referitoare la 
conflictul de interese din Legea 98/2016. Se completeaza 
Formularul pus la dispozitie 
Persoanele cu funcție de decizie din partea beneficiarului în ceea 

ce priveşte organizarea, derularea și finalizarea procedurii de 
atribuire, sunt: 
Măhălean Adrian Radu - Primar al Comunei Varasti  
Conu Bogdan Vasile –Viceprimar al Comunei Varasti 
Savof Gigi – Administrator Local Vărăști 
Dancu Maria -Secretara comuna Varasti 
Ristea Elena. -Contabil comuna Varast 
Smearda Marian- Responsabil achizitii publice 
  
2)Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească 
o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din 
care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu 
se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și 
faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce 
fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Se va 
prezenta certificat constatator emis de Oficiul National al 
Registrului Comertului in conformitate cu prevederile Legii 
nr.26/1990 — in original, copie legalizată sau copie simpla, 
certificata „conform cu originalul” — valabil la momentul 
prezentarii. 
Nota: 

a) Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în 
codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC, 
iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare 
activitatile aferente contractului, pentru codul CAEN 
5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru 
evenimente. 

b) In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta 
autorizatia de functionare sau alte documente echivalente 
din care sa rezulte competenta acestora de a presta 
serviciile care fac obiectul prezentului contract. 

c) Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta 
documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare 
ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care 
sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a 
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presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in 
conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul 
economic este stabilit.documentul trebuie sa fie tradus in 
limba romana de catre un traducator autorizat. 

 
3)Operatorii economici vor prezenta autorizatia sanitar veterinara 
si pentru siguranta alimentelor pentru activitatea de 
catering/restaurant cu livrare/alte activitati de alimentatie 
publica cu livrare, valabila la momentul prezentarii 
 
4) Operatorii economici vor prezenta autorizatia sanitar 
veterinara pentru autovehiculele folosite in transportul 
hranei, valabila, in copie, certificata „conform cu originalul”. 
 
5)Operatorii economici vor prezenta Certificat de absolvire a 
unui curs de Noțiuni fundamentale de igienă, conform 
Ordinului ministrului sănătății și al ministrului educației, 
cercetării și tineretului nr. 1.225/5031/2003 privind aprobarea 
Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii 
profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor 
fundamentale de igienă, cu modificările și completările 
ulterioare, și fișă de aptitudini specifice activității desUașurate, 
conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind 
supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și 
completările ulterioare- in copie simpla, certificata „conform cu 
originalul”. 
 
6) Operatorul economic va prezenta o lista cu persoanele 
implicate in derularea contractului, din care unul sa fie calificat 
bucatar sau lucrator in alimentatie. Se va atasa la propunerea 
tehnica documentul de calificare si documentul care atesta forma 
de colaborare (contract de munca/ colaborare sau alte forme 
contractuale 
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Posibilitatea retragerii sau modificării 
ofertei 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicarea rezultatului procedurii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precizari privind termenul 
(termenele) pentru procedurile de 
contestare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ofertantul are dreptul de a-și retrage oferta, prin solicitare 
scrisă adresată Autoritatii contractante până la data și ora 
deschiderii ofertelor. 

 
 
 
 
 
 
 

Autoritatea contractanta va informa ofertantii participanți la 
procedura de atribuire asupra rezultatului procedurii in termen de 
maxim trei zile de la intocmirea Raportului de atribuire a 
contractului de achizitie. Informarea operatorilor economici se va 
face în scris utilizând unul din următoarele mijloace: fax, e-mail, 

servicii poștale, sub semnatura. 
 
 
 
 
 
Conform Legii 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 


