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Invitaţie de participare

pentru atribuirea prin procedura proprie a contractului de 

servicii de catering pentru Şcoala Gimanziala Poiana Stampei, judeţul Suceava 

catering

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMUNA POIANA STAMPEI
Adresa: : str. Principala, nr. 231, Localitatea: Poiana Stampei, Cod postai: 727430, Romania

2.Scopul principal al achiziţiei: obiectul contractului de achiziţie publica il constituie prestarea 
serviciilor de catering, respectiv pregatitrea si livrarea zilnica a hranei pentru elevii si preşcolarii 
scolii gimnaziale Poiana Stampei judeţul Suceava si a tuturor structurilor acesteia, in cantitatile si 
conţinutul caloric stabilit prin Normele Metodologice din 16 septembrie 2022 de aplicare a 
prevederilor OUG nr. 105/2022, aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preşcolarii si elevii din 350 de unitati de invatamant preuniversitar de stat.

2.1 Modalitate de achiziţie: procedura proprie, conform Anexa 2 la Legea 98/2026 privind 
achiziţiile publice.

2.2 Tip contract: contract de servicii

3. Denumire achiziţie: servicii de catering pentru Şcoala Gimanziala Poiana Stampei, judeţul 
Suceava

COD CPV: 55524000-9 Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)

4. Valoare estimata: 352.916.48 lei fara TVA

Valoarea estimata a fost stabilita prin raportare la prevederile articolului 1 din OUG105/2022 
privind aprobarea continuării Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
preşcolari si elevii din 350 de unitati de invatamant preuniversitar de stat.
Prestarea serviciului de catering se va efectua zilnic, pe perioada cursurilor, conform structurii 
anului şcolar, după încheierea contractului, in fiecare unitate de invatamant/punct de livrare in 
care isi desfasoara activitatea Şcoala Gimnaziala Poiana Stampei, judeţul Suceava.
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Valoarea stabilita prin raportare la prevederile articolului 1 din OUG105/2022 privind aprobarea 
continuării Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolari si elevii din 
350 de unitati de invatamant preuniversitar de stat, care stabileşte la art.l alin.l -  limita unei 
valori zilnice de 15 lei/beneflciar, inclusiv TVA.
Având in vedere ca valoarea estimata pentru anul şcolar 2022-2023, supusa prezentei proceduri 
se raportează la valoarea fara TVA, iar TVA -  ul pentru produsele alimentare este de 9%, rezulta 
o valoare estimata de 13,76 lei/beneficiar/zi, valoare care cuprinde preţul produselor, al 
cheltuielilor de transport, ambalare, marcare, distribuţie si depozitare a acestora, după caz. 
Stabilire valoare estimata: 229 x 112x 13,76 lei - 352.916,48

5. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut pentru ofertele conforme si admisibile.

6. Descrierea contractului: sercivicii de catering pentru Şcoala Gimnaziala Poiana Stampei, 
judeţul Suceava, conform cerinţelor din caietul de sarcini.

6.1. Garanţie de participare -  1 % din valoarea estimata a contractului -  3529,16 lei.

7. Cerinţe de calificare:

7.1 Ofertanţii nu trebuie sa se regaseasca in situaţiile prevăzute de articolele 59, 60 164,165 si 
167 din Legea 98/2026. Modalitate de indeplinire:

a) Declaraţie privind neincadrarea in art.59 si art.60 din Legea 98/2016

b) Declaraţie privind neincadrarea in art.l64 din Legea 98/2016

c) Declaraţie privind neincadrarea in art.l65 din Legea 98/2016

d) Declaraţie privind neincadrarea in art.l67 din Legea 98/2016

7.2 Cerinţe privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Modalitate de indeplinire:

Ofertanţii trebuie sa dovedească o forma de înregistrare in condiţiile legii din tara sa de 
rezidenta, respectiv ca este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situaţiile de anulare a 
aconstituirii si care sa ateste capacitatea profesioanala de a realiza acticitatile care fac obiectul 
contractului.

Prezentare Certificat constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului

8. ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTEI

8.1. Oferta tehnica -  Ofertanţii vor depine oferta tehnica in corespondenta cu cerinţele caietului 
de sarcini si a documentatiie de atribuire.

Toate cerinţele privind specificaţiile tehnice sunt considerate minimale si obligatorii. In cazul in 
care ofertantul nu indeplineste cerinţele din caietul de sarcini
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9. Durata contract: 112 zile, dar nu mai târziu de 15.06.2023

10. Modul de prezentare a ofertei: oferta va fi prezentata la sediul autoritatii contractante intr- 
un exemplar original, in plic sigilat pe care se va specifica adresa autoritatii contractante si 
denumirea obiectivului pentru care se depune oferta, pana la data si ora limita de depunere a 
ofertelor: Valabilitate oferta 120 zile.

11.1 Scrisoare de înaintare -  anexata plicului -  formular nr. 1

11.2 Documente de calificare

11.3 Oferta tehnica

11.4 Oferta financiara

13. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 24.11.2022, ora 12:00

Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail poiana stampei@yahoo.com sau 
fizic la sediul Autoritarii contractante pana la data de 23.11.2022 ora 12.00 AM - Formular - 
„Solicitări de clarificări”.

14. Locul de depunere a ofertelor: Primăria Poiana Stampei, str. Principala, nr. 231, Localitatea: 
Poiana Stampei, Cod postai: 727430, Romania

întocmit

Consiler achiziţii publice,

Lionte Dapa
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