
 

 

ANUNT DE PARTICIPARE PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE 
 
 
 
Sectiunea I Autoritatea contractanta 

 

I.1) Denumire si adrese  
Comuna Raucesti   
Cod de identificare fiscala: 2614236;  
Adresa: Strada: Principala, nr. 1; Localitate: Raucesti;  
Cod Postal: 617370;  
Tara: Romania; Adresa de e-mail: primariaraucesti@yahoo.com;  
Nr de telefon: +40 233788003; Fax: +40 233788239; 
Persoana de contact: Savescu Ana  
Adresa Web a autoritatii contractante : www.primariaraucesti.ro 
 
Obiectul achizitiei 
 
Titlu:  

"Furnizare şi distribuţie pachet alimentar în cadrul „Programului - pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 350 unitati de invatamant 
preuniversitar de stat" pentru Scoala Profesionala Oglinzi, aprobat prin OUG nr. 105 
din 30 iunie 2022” 

 
 
Cod CPV principal - 55524000-9 Servicii de catering pentru scoli (Rev.2) 
 
Tipul contractului: Procedura simplificata proprie ANEXA 2 - Servicii / Servicii 

hoteliere si restaurant 
 
Descrierea succinta 
 
Obiectul contractului este furnizarea si distribuirea unui pachet alimentar pentru elevii din 

invatamantul primar si gimnazial de stat precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de 

stat si privat, pentru anul scolar 2022-2023, pentru Scoala Profesionala Oglinzi. 
 
Se vor furniza : 
- Sandvici cu sunca de pui, legume si un mar, ce va contine :  

80 gr Paine (baton sau chifla);  
40 gr Sunca de pui  
40 gr legume  
1 mar 
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- Sandvici cu sunca si cascaval, legume si un mar, ce va contine:  

80 gr Paine (baton sau chifla);  
20 gr cascaval  
20 gr sunca  
40 gr legume  
1 mar 

 

- Sandvici cu piept de pui la gratar sau pulpa de pui dezosata la gratar, legume si un mar, ce 
va contine:  

80 gr Paine (baton sau chifla);  
40 gr piept de pui la gratar sau pulpa de pui dezosata la gratar 
40 gr legume  
1 mar 
 
Se va furniza cate un tip de sandvici in fiecare zi a saptamanii. 
 

Se va asigura transportul si distributia zilnica, la unitatile scolare din Comuna Raucesti 

mentionate in SITUATIA privind efectivele estimate de elevi si prescolari din invatamantul 

de stat ce vor beneficia de prevederile OUG nr. 105 din 30 iunie 2022. 

 

Numarul estimat de portii, calculat de la 9 ianuarie – 15 iunie 2023, este de 45.885 buc, 

conform tabelului de mai jos: 

 

Nr.  
DENUMIRE ȘCOALĂ 

NUMĂR 
ELEVI 

ZILE HRANĂ ANUL 2022 

1. ȘCOALA PROFESIONALĂ 
OGLINZI  

Preșcolar = 79 

Primar = 216 

Gimnazial = 155 

Profesional = 33 

   483 Preșcolar: 95 zile hrană 

Primar:  95 zile hrană 

Gimnazial: 95 zile hrană 

Profesional: 95 zile hrană 

 TOTAL    483  

 
Numărul estimat de porții calculat de la 9 ianuarie 2023 este: 45.885 (nr. de zile 
școlare 95 pentru Preșcolar/Primar, 95 pentru Gimnazial si 95 pentru Profesional x 
nr. estimat de beneficiari 483). 
Valoarea totala estimata: 688.275 Lei 

 
Calcul portii hrana: 

- Învățământ preșcolar, primar: 79+216 = 295; 295 elevi x 95 zile hrana = 28.025 porții  
- Învățământ gimnazial: 155 elevi x 95 zile hrana = 14.725 porții  
- Învățământ profesional: 33 elevi x 95 zile hrana = 3.135 porții  

 
 



 
 

 
 

CRITERIU DE ATRIBUIRE: Cel  mai bun raport calitate-pret 

 
Justificare: In cadrul procesului de selectie vor fi preferate si considerate ca 
indeplinesc criteriul privind cel mai bun raport calitate-pret, acele oferte care aloca 
cel putin 40% din suma disponibila per beneficiar pentru achizitia materiei prime. 
 

Oferta stabilită ca fiind câştigătoare va fi oferta care va obţine punctajul cel mai mare 

rezultat din însumarea punctajului obţinut pentru fiecare din următorii factori de 

evaluare: 

Criterii                                                         Pondere                                     Punctaj maxim 

1 Prețul ofertei                                             60.00%                                              60.00 

 

Algoritm de calcul: Oferta admisibilă cu prețul cel mai mic obține 60 puncte, iar punctajul 

celorlalte oferte admisibile se calculează folosind relația Punctaj = (prețul ofertei cu cel mai 

mic pret) / (pretul ofertei luate in calcul) x 60. 

 

2 Materia prima                                         40.00%                                               40.00 

 

Descriere: Achizitia materiei prime este de minim 40% din suma disponibila per beneficiar. 

Ofertele care cuprind valori mai mici de 40% din valoarea totala per beneficiar vor fi 

considerate neconforme.  

 

Algoritm de calcul:  

Pentru oferta cu cel mai mare procent pentru achizitia materiei prime din suma 

disponibila per beneficiare, care nu poate fi mai mic de 40%, se acordă punctajul maxim 

alocat factorului de evaluare, respectiv (40 puncte). 

Punctajul celorlalte oferte admisibile se calculează folosind relația: Punctaj = (pretul pentru 

achizitia materiei prime al ofertei luate în calcul) / ( pretul materiei prime care are procentul 

pentru achizitia materiei prime cel mai mare) x 40. Ofertele care cuprind valori mai mici de 

40% din valoarea totala per beneficiar vor fi considerate neconforme.  

 

Punctaj maxim total: 100 
 
GARANTIE DE PARTICIPARE: 
 

Garantia de participare in cuantum de 1% din valoarea estimata a obiectivului, 

respectiv 6.313,7 lei sau echivalentul in alta valuta, conform cursului BNR din a 3 a zi 

premergatoare datei limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de 

participare trebuie transmisa IN ORIGINAL la sediul primariei Raucesti, odata cu 

depunerea ofertelor. 



Garantia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 din HG 

395/2016, prin virament bancar sau printr-un alt instrument de garantare emis în conditiile 

legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, si va avea valabilitatea de 30 

de zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul în care ofertantul opteaza pentru 

constituirea garantiei de participare prin virament bancar, contul deschis de autoritatea 

contractanta este urmatorul: RO25TREZ4935006XXX000082 deschis la Trezoreria Tg. 

Neamt. 

 

EXPERIENTA SIMILARA: 

- Se va prezenta cel putin un contract care sa faca obiectul prezentei proceduri din ultimii 3 

ani, continand valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma 

sunt autoritati contractante sau clienti privati, in conformitate cu art. 179 lit b, din Legea 

nr. 98/2016. 

 
 
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE: 
 

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data 

semnarii contractului. Valoarea garantiei de buna executie prin raportarea la complexitatea 

contractului care urmeaza a fi executat este in cuantum de 5 % din pretul contractului, fara 

TVA. Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument 

de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, 

care devine anexa la contract, prevederile art.36 alin.(3)-(5) din HG 395/2016 aplicandu-se 

corespunzator. In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 

lei, autoritatea contractanta accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor 

sume in numerar. 
 
 
MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI : 
 

A) DOCUMENTE DE CALIFICARE : 
 

-  Declaratiile privind situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, 

respectiv art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. 
 
- Declaratia privind neincadrarea in prevederile art 59 si 60 din legea 98/2016 privind 

achizitiile publice. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante 

cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: BĂLĂJEL 

DUMITRU – primar, IONITA GHEORGHE – viceprimar, VIERU VASILE – secretar, 

RACHERIU ELENA – contabil, SĂVESCU ANA – responsabil programe prognoze, 

STAMATE LUCIAN – responsabil achizitii publice, FILIP VASILE – consilier local, BÂZU 

NICOLAE – consilier local,  FILIP GHEORGHE – consilier local, APOSTOAE ILIE – 

consilier local,  GOREA MIHAI – consilier local, MANOLACHE ION – consilier local, 

VRANCEANU DOMNICA – consilier local, NECHITA DANUT – consilier local, PREDOAIA 

VASILE – consilier local, OBREJA TOADER – consilier local, DASCALESCU FLORIN – 

consilier local, VOINA VASILE – consilier local, BALAJEL ALINA –NICOLETA – consilier 

local , TANASA VIOREL – consilier local. 

 



 

  Documente solicitate:  

- Certificat de identificare financiara; 

- Autorizatie de functionare – minim 3 ani; 

- Autorizatie DSVSA pentru punctul de preparare (bucatarie); 

- Diplome/certificari ale personalului in alimentatie publica; 

- Documente relevante privind indeplinirea cerintei privind experienta similara: contracte, 

facturi, etc) 

- Dovada detinerii unui mijloc de transport (autoturism) autorizat pentru transport alimente. 
 
 

Documente solicitate dupa aplicarea criteriului de atribuire, inainte de semnarea 

contractului de furnizare: 
 
- Certificat constatator ONRC din care sa reiasa ca societatea este autorizata pentru a 

realiza acest contract, Cod CAEN 5610 – restaurante 

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, 

taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc) 

valabile la momentul prezentarii. 

 

B) OFERTA TEHNICA 
 

Ofertantii au obligatia sa prezinte propunerea tehnica in conformitate cu toate 

specificatiile tehnice continute in Caietul de sarcini, sa prezinte toate documentele prevazute 

prin acesta, si de a face dovada conformitatii produselor ofertate cu cerintele Caietului de 

sarcini. Ofertantul are obligatia de a prezenta in propunerea sa tehnica toate caracteristicile 

care definesc produsele din oferta, pentru a demonstra indeplinirea cerintelor si 

specificatiilor minime stabilite in caietul de sarcini. 
 

Ofertantii vor prezenta in cadrul propunerii tehnice fisele tehnice ale produselor ce le 

vor oferta (descrierea produsului /procesului de fabricatie, caracteristici, 

compozitie/ingredient, ambalare/depozitare, etc) . 

In cadrul propunerii tehnice ofertantul are de asemenea obligatia de a prezenta si: 
  
- Declaratie prin care operatorul economic declara faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont 

de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. 
 
Informatii detaliate privind aceste reglementari se pot obtine la Ministerul Muncii, Familiei, 

Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. 
 
Adresa: str. Matei Voievod nr.14, sector 2 Bucuresti, cod postal 73222, Romania  
Telefon: +4021/302.7030; +4021/302.7054 Adresa web: www.mmuncii.ro/ 
 
- Model de contract insusit semnat si stampilat pe fiecare pagina. Eventualele propuneri cu 

privire la clauzele contractului specific se vor formula in scris sub forma de clarificari, inainte 

de depunerea ofertei sau se vor prezenta in cadrul ofertei sub forma de propuneri de 

amendamente. 
 



Propunerea tehnica va fi semnata pe fiecare pagina de persoanele imputernicite ale 

operatorului economic si va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al 

continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei. 
 

Orice aspect ce nu va fi prezentat de catre ofertant in conformitate cu caietul de 

sarcini va duce la declararea ofertei ca neconforma. 
 
C) OFERTA FINANCIARA 
 
Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere 

juridic in relatia contractuala cu autoritatea contractanta, il reprezinta Formularul de oferta, 

din sectiunea Formulare. Ca anexa la Formularul de oferta se constituie centralizatorul de 

preturi in care se va preciza pretul/unitatea de produs - lei fara TVA si evidentiat distinct 

TVA, precum si valoarea totala fara TVA (cantitate totala x pretul/unitatea de produs - lei 

fara TVA). Pretul unitar nu va depasi 15 lei/buc (cu TVA) sau 13,76 lei/buc. fara TVA, sau 

echivalent euro la cursul de referinta afisat de BNR din data de publicare a anuntului. Pentru 

pretul unitar se vor folosi 2 zecimale. 
 
Propunerea financiara va contine preturi finale care includ toate taxele legate de transport, 

depozitare, incarcare, descarcare, manipulare, pana la destinatia indicata de catre 

autoritatea contractanta. 
 
D) MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 
Oferta va fi prezentata in Original, in plic sigilat la sediu Primariei comunei Raucesti, judetul 

Neamt, nu mai tarziu de data de 10.01.2023, ora 15:00. 
 
Orice oferta depusa dupa acest termen va fi declarata neconforma. 
 


