
Autoritatea contractanta:
Comuna Dragalina
Judeţul Călărași

APROBAT,
PRIMAR,

Nr. de înregistrare 6790 din 14/03/2021 Stanciu Marian Gabriel

7
RAPORTUL PROCEDURII

Referinţe:
Procedura aplicată — procedura proprie, elaborata conf. art. 68 alin. (1) lit. h) din Legea

nr. 98/2016;
— Obiectul contractului de servicii : 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)
— Nr. anunţului publicitar în SEAP : nr. ADV 1273912 / 01.03.2022
— Valoare estimata fără TVA: 576.238,53 RON
— Sursade finanţare: conform OUG 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

CAPITOLUL 1

Informaţii generale
Legislaţia aplicabilă
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului -
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile public, cu modificările si completările ulterioare;

- OUG 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui
suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învățământ preuniversitar de
stat;

- HG 1296/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţeide
urgență a Guvernului 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a
unui suport alimentar pentru preşcolariişi elevii din 150 de unităţi de învățământ preuniversitar
de stat.

Comisia de evaluare numita prin dispoziţia primarului nr. 116/08.03.2022 compusa din:
1. Trifan Marian Andrei — preşedinte

Rizea Alexandru Florian — membru
Cosma Alexandra Ştefania — membru
Clim Adriana Elena - membru.
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CAPITOLUL 2

Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

2.1. Deschiderea ofertelor
Deschiderea ofertelor s-a făcutla sediul autorităţii contractante după data şi ora limită

pentru depunerea ofertelor stabilita în documentaţia de atribuire.
Următorii operatori economici au depus oferte până la datalimita 10.03.2022, ora 11:46.

1. S.C. HAPPY PRINCES SRL
2. S.C. CONSIROM SRL

2.2. Procesul de evaluare
A. Documentele care însoțesc oferta
În urma analizării documentelor care însoțesc oferta, următorii ofertanţi au fost declaraţi

admiși:
1. S.C. HAPPY PRINCES SRL
2. S.C. CONSIROM SRL

Următorii ofertanţi au fost declaraţi respinşi: Nu este cazul.

B. Evaluarea propunerii tehnice
În urma analizării propunerii tehnice, următoarele oferte au fost declarate conforme:

1. S.C. HAPPY PRINCES SRL
2. S.C. CONSIROM SRL

Oferte tehnice declarate neconforme: Nu este cazul.

C. Evaluarea propunerii financiare
Comisia de evaluare a analizat propunerile financiare sub aspectul existentei corecţiilor admise,
al încadrării în valoarea estimataa contractului, a prețului aparent neobişnuit de scăzut in raport
cu ceea ce urmează a fi prestat, fiind constate următoarele:

- Nu au fost constatate erori aritmetice în cadrul propunerilor financiare

- In cadrul propunerilor financiare evaluate nu au fost identificate elemente de preţ aparent
neobișnuit de scăzute;

- Toate propunerile financiare analizate se încadrează în valoarea estimataa contractului.
În urma evaluării propunerilor financiare, au fost declarate admisibile ofertele următorilor

operatori economici:
1. S.C. HAPPY PRINCES SRL
2. S.C. CONSIROM SRL

D. Aplicarea criteriului de atribuire
Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor admisibile.
Criteriul de atribuire este Ce/ mai bun raport calitate-preț, clasamentul ofertanţilor care au
depus oferte admisibile este următorul:

Calculul punctajului, în conformitate cu caietul de sarcini a fost următorul:
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Ofertantul HAPPY PRINCES SRL
Preţul ofertei (P):
Având preţul cel mai scăzut se acorda 50 de puncte.
Pondere Materie primă(Mp%)
Avand ponderea cea mai mare a materiei prime in costul serviciilor ofertate se acorda 50 de
puncte.
Punctajtotai HAPPY PRINCES SRL: 100 puncte

Ofertantul CONSIROM SRL
Ppreţ (n)>8,56/9,08%*50=47,136
Pondere Materie primă(Mp%)
Mptotal>66,30* 50/70=47,357
Punctajtotai CONSIROM SRL: 94,493 puncte

Preţ unitar Pondere
! Preţ ofertat . .

pe pachet a Materie  |PunctajClasament. Ofertant n (lei fără A ,(lei fără
TVA) primă obținut

TVA) (Mp%)
100| S.C. HAPPY PRINCES SRL 8,56 537.653,60 70%

puncte
94,4932 S.C. CONSIROM SRL 9,08 570.314,80|66,30% ”

puncte

CAPITOLUL 3
Concluzii şi semnături

Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfășurat şi relatat în prezentul
Raport al procedurii, hotărăşte:

Oferta declarata câştigătoare a contractului de achiziţie publica, având ca obiect :

Servicii de catering în vederea furnizării unei mese calde pentru preşcolarii şi elevii din cadrul
Liceului tehnologic „Duiliu Zamfirescu ”, comuna Dragalina este cea depusa de ofertantul S.C.
HAPPY PRINCES SRL cu o propunere financiară de 537.653,60 lei fără TVA, respectiv 8,56
lei fără TVA preţ unitar/suport alimentar.

Partea din contract pe care ofertantul a declarat ca o subcontractează : Nu este cazul.
Daca este aplicabil, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire: Nu este

cazul.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii, astăzi 14.03.2022, la sediul

autorităţii contractante, într-un singur exemplar original.

Comisia de evaluare
,

Trifan Marian Andrei — pregedinte
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Rizea Alexandru Florian — membru E
Cosma Alexandra Ştefania — membru d
Clim Adriana Elena - membru. LA
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