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Nr. înregistrare 6779/14.03.2022

PROCES-VERBAL
al şedinţei de deschidere a ofertelor

Încheiat astăzi 14.03.2022, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse in vederea atribuirii
contractului de Servicii de catering în vederea furnizării unei mese calde pentru preşcolarii
și elevii din cadrul Liceului tehnologic „Duiliu Zamfirescu”, comuna Dragalina

Tip procedura: procedura proprie, conf. art. 68 alin. (1) lit. h) din Legeanr. 98/2016.
Tip contract: servicii Anexa 2 Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
Denumire achiziție: Servicii de catering în vederea furnizării unei mese calde pentru

preşcolarii şi elevii din cadrul Liceului tehnologic „Duiliu Zamfirescu”, comuna Dragalina.
Cod CPV: 55524000-9 — Servicii de catering pentru scoli (Rev. 2)
Descrierea contractului: Prestatorulse obligă să asigure zilnic pregătirea, prepararea

şi livrarea unei mese calde pentru fiecare preşcolar şi elev prezenţi la activităţile didactice pe
perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar, dar şi elevii/preşcolarii care participă la
activităţi didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi elevii/preşcolarii
care au acces limitatla tehnologie şi care îşi desfăşoară activitatea de învăţare prin mijloace
alternative,altele decât tehnologia şi internetul, conform scenariilor de organizare şi desfăşurare
a cursurilor prevăzute în Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr.
5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învățământîn condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilorcu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare., în cantitățile
şi conţinutul caloric stabilit prin Hotărârea nr. 1296/2021 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 91/2021
privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru
preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

Valoare estimata fără TVA: 576.238,53 lei

Comisia de evaluare numitaprin dispoziţia primaruluinr. 116/08.03.2022 compusadin:
1. Trifan Marian Andrei - preşedinte
2. Rizea Alexandru Florian — membru
3. Cosma Alexandra Ştefania — membru
4. Clim Adriana Elena - membru

A procedat astăzi 14.03.2022, ora 14:00,la sediul autorităţii contractante din comuna Dragalina,
Bd. Gen. loan Dragalina,nr. 46, județul Călăraşi, la deschiderea ofertelor depuse.
Nu au fost oferte întârziate.
Nus-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire.
Au depus oferte în termen, următorii operatorii economici:

1. S.C. HAPPY PRINCES SRL — cu adresa nr. 6380 / 10.03.2022, ora 08:30
2. S.C. CONSIROM SRL — cu adresa nr. 6414 / 10.03.2022, ora 09:49

La ședința de deschidereaofertelorau participat reprezentanţiai ofertanţilor după cum
urmează -Nu a fost cazul.



Se consemnează lista documentelor depuse de fiecare operator economic şi se dacitire
datelor principale ale fiecărei oferte:

Ofertant
Elementele
principale ale
ofertei şi lista
documentelor depuse

Happy Fusion SRL Consirom SRL

Documente care însoțesc oferta

Scrisoare de înaintare a ofertei V V

Garanţia de participare a fost constituita
printr-un instrument de garantare emis in

Garanţia de condiţiile legii de o societate de
Garanţia de participare la procedura.
Cuantumul garanţiei de participare este de
1% din valoarea estimată, respectiv:
5.162,385 lei . Perioada de valabilitate a
garanţiei de participare(GP) este egală cu

perioada de valabilitate a ofertei, respectiv
60 zile

participare a fost
depusă sumade

5763,0 lei la casieria
Autorităţii

Contractante, dovada
plaţii fiind depusa,
respectiv chitanţanr.
0002108/10.03.2022

asigurări-
Poliţa de asigurare seria Ax nr.

097944/09.03.2022 emisa de ABC
ASIGURARI REASIGURARI S.A.
Garanţia este constituita in suma de

5.162,39 RON iar perioada de
valabilitate este pana la 10.05.2022.
Asocierea a depus dovada constituirii

GP, respectiv Chitanta seria B WLU nr.
08829548/09.03.2022

Declaraţie privind eligibilitatea (art. 164 din
Legea 98/2016), Formularul A

V

Declaraţie privind neîncadrarea în art. 165,
167 din Legea 98/2016, Formularul B

V

Declaraţie privind evitarea conflictului de
interese (art. 59, 60 din Legea 98/2016),
Formularul Bl
Declaraţie privind respectarea
reglementărilor din domeniul social si al

relaţiilor de munca, Formularul C

Certificat constatator emis de ONRC

Copie a documentului de
înregistrare/autorizare sanitar-veterinaraşi
pentru siguranța alimentelor, pentru
activitatea de catering, emisă pentru
unitatea în care se vor prepara produsele
alimentare ce fac obiectul serviciilor de

catering
Copie a autorizaţiei sanitar veterinară şi

pentru siguranţa alimentelor, pentru
autovehiculele propuse pentru transportul
produselor alimentare ce fac obiectul
serviciilor de catering
Certificat de absolvire a unui curs de
Noţiuni fundamentale de igienă, conform
Ordinului ministrului sănătăţii și al



şi al ministrului educaţiei, cercetării şi

tineretului nr. 1225/5031/2003

Propunerea tehnica

Propunerea tehnica, Formularul D V V

Propunerea financiara

Formularul de oferta, Formularul E V vV

Perioada de valabilitate a ofertei min / /60 zile

Preţ unitar ofertat (P), lei fără TVA 8,56 lei fără TVA 9,08 lei fără TVA

Pondere materie primă (Mp) în % 70% 66,30 %

Punctaj obţinut 100 puncte 94,493 puncte

Preţ total, lei fără TVA 537.653,60 lei fără TVA 570.3 14,80 lei fără TVA

*Nota: Se bifează cu V sau cu X după caz.

Președintele comisiei de evaluare declara închise lucrările şedinţei de deschidere a
ofertelor, urmând ca membrii acesteia, să analizeze în detaliu ofertele în şedinţa imediat
următoare.

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original, care va
fi transmis tuturor ofertanţilor.
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