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ANUNT 

Denumire contract:

Servicii de catering în vederea furnizării unei mese calde pentru preșcolarii și elevii din cadrul Liceului tehnologic „Duiliu Zam�res

cu"

Data limita depunere oferta:
10.03.2022 11:46

Tip
anunt:

Anexa

2

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

55524000-9 - Servicii de catering pentru

scoli (Rev.2)

Valoare
estimata:

576.238,53 

RON

Caiet de sarcini:

Caiet de sarcini servicii de catering

Liceu 2022.pdf

Descriere contract:

Prestatorul se obligă să asigure zilnic pregătirea, prepararea și livrarea unei mese calde pentru �ecare preșcolar și elev prezenți l

a activitățile didactice pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar 2021-2022, dar și elevii/preșcolarii care participă la

activități didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii/preșcolarii care au acces limitat la tehnologie și c

are își desfășoară activitatea de învățare prin mijloace alternative, altele decât tehnologia și internetul, conform scenariilor de org

anizare și desfășurare a cursurilor prevăzute în Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/

2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modi�cările și completările ulterioare., în cantitățile și

conținutul caloric stabilit prin Hotărârea nr. 1296/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordo

nanței de urgență a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar

pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

Conditii referitoare la contract:

Conform draft contract publicat pe pagina de internet a autoritatii contractante la adresa https://www.comunadragalina.ro/anunt

-licitatie-servicii-de-catering-in-vederea-furnizarii-unei-mese-calde-pentru-prescolarii-si-elevii-din-cadrul-liceului-tehnologic

Conditii de participare:

Ofertantul trebuie să prezinte împreună cu oferta o garanție de participare în cuantum de 5.759.677 lei. Perioada de valabilitate a

garanției de participare (GP) este egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la termenul limita de depunere

a ofertelor. GP se constituie prin virament bancar in contul RO54TREZ2015006XXX000204, Trezoreria Călărași, CIF 4445389 sau pr

intr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în cond

ițiile legii. 1. Ofertanții, asociatii, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164,

165 și 167 din Legea nr. 98/2016. 2. Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiil

e prevazute la art 59-60 din Legea 98/2016. 3. Ofertanții vor depune o declarație privind respectarea reglementărilor din domeni

ul social si al relațiilor de munca 4. Ofentantul va depune original sau copie certi�catul constatator emis de ONRC în formă extins

ă. 5. Ofertanții vor depune copie a autorizației sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor, pentru activitatea de catering, e

misă pentru unitatea în care se vor prepara produsele alimentare ce fac obiectul serviciilor de catering; si copie a autorizației sani

tar veterinară și pentru siguranța alimentelor, pentru autovehiculele propuse pentru transportul produselor alimentare ce fac ob

iectul serviciilor de catering. Ofertantul clasat pe locul I va depune la momentul semnării contractului: a. certi�cate constatatoare

privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget loca

l, buget de stat etc.) b. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, asa cum rezulta din c

erti�catul constatator emis de ONRC.

Criterii de atribuire:

Cel mai bun raport calitate-preț

Informatii suplimentare:
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Informații suplimentare se pot obține la email pdragalina@gmail.com, tel 0242.708.074 sau pe pagina de internet a autorității con

tractante www.comunadragalina.ro Documentația se poate descărca de pagina de internet a autorității contractante www.comun

adragalina.ro - Informații de interes public - Achiziții publice - Anunț licitație Servicii de catering, în vederea furnizării unei mese ca

lde pentru preșcolarii și elevii din cadrul Liceului tehnologic https://www.comunadragalina.ro/anunt-licitatie-servicii-de-catering-i

n-vederea-furnizarii-unei-mese-calde-pentru-prescolarii-si-elevii-din-cadrul-liceului-tehnologic
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