Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”
Axa prioritară 3: „Locuri de muncă pentru toți”
Obiectivul specific 3.1: „Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (5564 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație”
Obiectivul specific 3.2: „Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma”
Obiectivul specific 3.3: „Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență”
Obiectivul specific 3.4: „Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem nonformal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu
dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație”
Obiectivul specific 3.5: „Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem nonformal și informal al cetățenilor români aparținând minorităţii roma”
Obiectivul specific 3.6: „Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem nonformal și informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență”
Titlul proiectului: „Susținerea îmbunătățirii nivelului de competențe și de calificare a șomerilor, a persoanelor inactive, a persoanelor de
etnie romă și a persoanelor din mediul rural, din Regiunea București-Ilfov, prin facilitarea participării acestora la activități și măsuri
integrate, inovatoare și personalizate, în vederea facilitarii si inserției pe piața muncii – “FORMARE, CERTIFICARE SI OCUPARE (MORE)””
Număr de identificare al contractului: POCU/299/3/14/120760
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Raportul procedurii de achizitie
“SERVICII DE CATERING in cadrul proiectului POCU/299/3/14/120760”

Referințe:
Procedura de achizitie: Procedura proprie.
Obiectul achizitiei: SERVICII DE CATERING.
Anunt publicitar in SEAP: ADV1067952.
Documentatia publicata pe site-ul USAMV.
Sursa de finanțare: POCU/299/3/14/120760.
Capitolul 1 — Informații generale
1.1. Legislația aplicabilă
1.2. Calendarul procedurii de atribuire
1.3. Observatori UCVAP/CVAP
Capitolul 2 — Modul de desfășurare a procedurii de achiziție publică
2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere
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2.2. Ședința de deschidere a ofertelor
2.3. Procesul de evaluare
— Declaratii privind Calificarea
— Evaluarea propunerilor tehnice
— Evaluarea propunerilor financiare
— Aplicarea criteriului de atribuire
— Documente privind Calificarea prezentate de ofertantul aflat pe primul loc
Capitolul 3 — Concluzii și semnături
Anexe:
1. Procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor
2. Înscrisurile ședințelor de evaluare ulterioare ședinței de deschidere.
3. Rapoartele de specialitate ale experților cooptați- Nu este cazul.
1.1. Legislația aplicabilă
a) Legea privind achizitiile nr. 98/2016;
b) Hotararea Guvernului nr. 395/2016;
c) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire de atribuire a
contractelor de achizitie publica nr. 101/2016.
d) Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor.
1.2. Calendarul procedurii de atribuire
Calendarul derulării
Data/ora
procedurii de atribuire
Documentatia de atribuire
21.03.2019
nr. 2298
Anunt publicitar in SEAP:
ADV 1067952
Termenul limita de
depunere a ofertelor in
SEAP
Sedinta de deschidere a
ofertelor
Sedinta de evaluare nr. 1
Sedinta de evaluare nr. 2
Sedinta de evaluare nr. 3
Sedinta de evaluare nr. 4
Sedinta de evaluare nr. 5
Raportul procedurii

21.03.2019

Locul
site-ul USAMV la adresa:
http://www.usamv.ro/index.php/ro/178informatii-publice
S.E.A.P.

29.03.2019
10:30

Registratura USAMV

29.03.2019
10:30
02.04.2019
15.04.2019
23.04.2019
06.05.2019
08.05.2019
09.05.2019

Serviciul Contractare -Achizitii
Serviciul Contractare -Achizitii
Serviciul Contractare -Achizitii
Serviciul Contractare -Achizitii
Serviciul Contractare -Achizitii
Serviciul Contractare -Achizitii
Serviciul Contractare -Achizitii
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A) Comisia de evaluare numită prin Decizia nr. 136 din data de 28.02.2019,
compusă din:
- Ing. Lazăr Valentin – președinte cu drept de vot în comisia de evaluare
- Cosmin Cristian –membru comisie de evaluare
- Rotaru Carmen Luminita - membru comisie de evaluare
- Boroiu Elena Maria - membru comisie de evaluare
- Ec. Iancu Andreea –membru comisie de evaluare
- Adm. Patrimoniu Mateescu Tudorita- membru de rezerva în comisia de
evaluare
- Frailich Gabriel Catalin - membru de rezerva în comisia de evaluare
- Oana Gras – președinte/membru de rezerva în comisia de evaluare
1.3. Observatori UCVAP – Nu este cazul
CAPITOLUL 2: Modul de desfășurare a procedurii de achiziție publică
2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a
ofertelor
Documentația de atribuire a fost publicată site-ul USAMV si in SICAP
Anunt publicitar nr: DV1067952.
S-au solicitat clarificări privind documentația de atribuire, astfel: Nu este
cazul.
Nu au fost depuse contestații la documentație/clarificări la
documentație/răspunsul autorității la solicitările de clarificări, primite de la
operatorii economici.
2.2. Ședința de deschidere a ofertelor
Ședința a avut loc la Serviciul Contractare -Achizitii al USAMV Bucuresti
din Bdl Marasti 59, sector 1, Bucuresti, în ziua de 29.03.2019 incepand cu ora 1030.
La procedura a depus oferte:
— în termenul-limită, următorii:
1) SC BUCATEPEROATE SRL
2) STANCU Flavius Cristian Inteprindere Individuala
3) SC SEDICA VISION SRL
4) SC L&D CATERING&CANTINE SRL
5) SC BEST STRUDELLINO SRL
6) SC OFFICE&MORE SRL
— oferte întârziate: Nu este cazul
2.3. Procesul de evaluare
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2.3.1 Evaluarea garantiilor de participare:
Nu este cazul.
2.3.2 Evaluarea declaratiilor de indeplinire a criteriilor de calificare si de
respectare a art. 60, 164, 165, 167, din legea 98/2016 si declaratie privind
capacitatea de exercitare a activității profesionale.
In 02.04.2019 la Serviciul Achizitii Publice a avut loc sedinta de evaluare a
declaratiilor privind criteriile de calificare.
In urma sedintei de evaluare urmatorii ofertantii au fost admisi:
1)
SC BUCATEPEROATE SRL
2)
STANCU Flavius Cristian Inteprindere Individuala
3)
Asocierea SC SEDICA VISION SRL cu SC CORONA SRL
4)
SC L&D CATERING&CANTINE SRL
5)
SC BEST STRUDELLINO SRL
6)
Asocierea SC OFFICE&MORE SRL cu SC SIMCO FOOD SRL
2.3.3 Evaluare propunere tehnica
In 15.04.2019 si 23.04.2019 a avut loc sedinta de evaluare a ofertei tehnice la
Serviciul Contractare -Achizitii.
In urma evaluarii propunerilor tehnice au fost declarate admise urmatoarele
oferte:
1)
SC BUCATEPEROATE SRL
2)
STANCU Flavius Cristian Inteprindere Individuala
3)
Asocierea SC SEDICA VISION SRL cu SC CORONA SRL
În
urma
evaluării
propunerilor
tehnice
au
fost
declarate
inacceptabile/neconforme/neadecvate de către comisia de evaluare ofertele depuse
de următorii ofertanți:
Nr.
Ofertant
Motivele care au stat la baza deciziei
crt
1
SC
L&D
In oferta tehnica nu a specificat ce va include
CATERING&CANTINE pachetul de hidratare si hrana, respectiv nu a indicat
SRL
sandwich-urile si deserturile asa cum a fost solicitat
prin caietul de sarcini si nici daca va livra apa plata si
sucuri natural. Comisia de evaluare considera ca nu
poate solicita completarea acestor informatii prin
solicitari de clarificari ulterior sedintei de deschidere
a ofertelor si dupa ce ofertantul a luat la cunostinta de
operatorii economici care au depus oferta la
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procedura si preturile ofertate de catre acestia,
deoarece acest fapt i-ar crea un avantaj evident in
favoarea
ofertantului
SC
L&D
CATERING&CANTINE SRL.
Comisia de evaluare hotareste ca oferta este
neconforma in baza art. 137(3) lit a) din HG
395/2016, deoarece nu satisfice in mod corespunzator
cerintele caietului de sarcini.
2
SC
BEST
In oferta tehnica ofertantul nu a inclus desert tip
STRUDELLINO SRL
amandina. Comisia de evaluare hotareste ca oferta
este neconforma in baza art. 137(3) lit a) din HG
395/2016, deoarece nu satisfice in mod corespunzator
cerintele caietului de sarcini.
3
Asocierea
SC
In propunerea tehnica a ofertat sandwich cu ton
OFFICE&MORE SRL ce contine castraveti murati 80 gr.
cu SC SIMCO FOOD
Comisia de evaluare hotareste ca oferta este
SRL
neconforma in baza art. 137(3) lit a) din HG
395/2016, deoarece nu satisfice in mod corespunzator
cerintele caietului de sarcini si anume aceea ca
sandwichul sa contina legume proaspete si/sau lactate
si nu legume murate.
2.3.4 Evaluarea propunerilor financiare
In 23.04.2019 la Serviciul Contractare -Achizitii a avut loc sedinta de
evaluare a ofertei financiare.
Valoarea estimata totala: 416.000,00 lei fara TVA.
In urma evaluarii propunerilor financiare au fost declarate admise urmatoarele
oferte:
1)
STANCU Flavius Cristian Inteprindere Individuala
2)
Asocierea SC SEDICA VISION SRL cu SC CORONA SRL SRL
3)
SC BUCATEPEROATE SRL
Aplicarea criteriului de atribuire “Pretul cel mai scazut”
1)
STANCU Flavius Cristian Inteprindere Individuala, locul 1 cu pretul
ofertei de 301.600,00 lei fara TVA
2)
Asocierea SC SEDICA VISION SRL cu SC CORONA SRL SRL,
locul 2 cu pretul ofertei de 312.000,00 lei fara TVA.
3)
SC BUCATEPEROATE SRL locul 3 cu pretul ofertei de 349.440,00
lei fara TVA.
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2.3.5 Prezentarea documentelor asumate prin declaratii de catre ofertantul
castigator: STANCU Flavius Cristian Inteprindere Individuala
Prin adresa nr. 3091/25.04.2019 s-au solicitat documentele justificative de la
ofertantul STANCU Flavius Cristian Inteprindere Individuala.
Ofertantul STANCU Flavius Cristian Inteprindere Individuala transmite prin
e-mail la adresa achizitii@usamv.ro, inregistrat sub nr. 124/25.04.2019,
solicitarea de extindere a termenului, pana la data 08.05.2019.
In 06.05.2019 la Serviciul Achizitii Publice a avut loc sedinta de evaluare a
documentelor.
Prin adresa nr. 3182/06.05.2019 s-a transmis acceptul privind prelungirea
termenului de prezentare a documentelor.
Prin adresa inregistrata la Registratura USAMV sub nr. 3225/08.05.2019 au
fost depuse documentele justificative.
In 08.05.2019 la Serviciul Contractare -Achizitii a avut loc sedinta de
evaluare a documentelor prezentate.
Comisia de evaluare a hotarat ca firma este declarata admisa in urma
verificarii documentelor de calificare.
Concluzii comisie de evaluare: Oferta STANCU Flavius Cristian Inteprindere
Individuala respecta cerintele referitoare la conditiile de participare stipulate in
documentatia de atribuire.
2.3.6 Informații din cadrul ofertelor declarate declarate de ofertanti ca fiind
confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală
(în sensul prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice/sectoriale)
1. Ofertanții au declarat în mod justificat că următoarele informații din ofertele
prezentate trebuie tratate ca fiind confidențiale/clasificate/protejate de un drept de
proprietate intelectuală: Nu este cazul
2.
Conflict de interese
Pe durata derulării procedurii de atribuire nu au fost identificate situații de conflict
de interese.
CAPITOLUL 3
Concluzii și semnături
Oferte ce au fost respinse:
1. SC L&D CATERING&CANTINE SRL.
2. SC BEST STRUDELLINO SRL
3. Asocierea SC OFFICE&MORE SRL cu SC SIMCO FOOD SRL
Oferta declarată câștigătoare la procedura de atribuire a contractului:
“SERVICII DE CATERING in cadrul proiectului POCU/299/3/14/120760”, este
cea depusa de STANCU Flavius Cristian Inteprindere Individuala, cu o
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propunere financiara de 301.600,00 lei fara TVA, la un pret unitar de la pretul
unitar de 14,50 lei fara TVA/pachet hidratare si hrana.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul raport al procedurii într-un singur
exemplar original pentru a fi inclus în dosarul achiziției.
Comisia de evaluare:
- Ing. Lazăr Valentin – președinte cu drept de vot în comisia de evaluare
- Cosmin Cristian –membru comisie de evaluare
- Boroiu Elena Mirela - membru comisie de evaluare
- Ec. Iancu Andreea –membru comisie de evaluare
- Adm. Patrimoniu Mateescu Tudorita- membru în comisia de evaluare
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