Autoritate contractanta
COMUNA CORBU (PRIMARIA COMUNEI CORBU)
Adresa postala: Localitatea: Corbu, sat Corbu, str. Principală, nr. 217, jud. Olt, Cod postal:
237090 , Romania , Tel./fax 0249481006,0249480923, Email: contact@primaria-corbu.ro; pagina web:
www.primaria-corbu.ro.

Detalii anunt
Tip anunt: Anexa 2B
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii de catering in cadrul proiectului „Program-pilot de acordare a unui suport
alimentar pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ din comuna Corbu, județul Olt”
CPV: 55523000-2-Servicii de catering pentru alte societati sau institutii (Rev.2)
Descrierea contractului:
„Obiectul contractului de achizitie publica il constituie prestarea serviciilor de catering, pentru
beneficiarii proiectului, cu incepere de la data semnarii sale de catre parti pana la sfarsitul proiectului, cu
posibilitatea prelungirii duratei acestuia, in cazul in care, se va prelungi perioada de implementare a
proiectului „Program-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din
unitățile de învățământ din comuna Corbu, județul Olt”. Serviciile de catering vor fi prestate in baza
graficului de prestare stabilit de Primaria Corbu la fiecare locatie indicata de Primarie.
Valoarea estimata fara TVA a contractului: 147.706,42 lei
Conditii contract:
Ofertantii au obligatia de a constitui garantia de participare conform art.36 alin (1) si (6) di n HG nr.
395/2016. Cuantumul garantiei de participare este de: 1% din valoarea estimata a contractului fara TVA.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 30 de zile de la termenul limita de primire a
ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de
participare va fi prelungita in mod corespunzator, in caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta.
Garantia de participare va fi constituita in favoarea Autoritatii Contractante prin virament bancar în
contul RO57TREZ5065006XXX003356, deschis la Trezoreria municipiului Slatina, cod fiscal ..4716747,
sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de
asigurari. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria institutiei contractante.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat,
respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate , si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

Conditii participare:
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa declaratie pe
propria raspundere de catre operatorii economici participanti la achizitie (inclusiv eventualii terti si
subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea
celor asumate în declaratia pe propria raspundere, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.
Capacitatea tehnica:
Autorizatia de functionare emisa de Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor.
Informatii privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic
pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestari servicii.
Informatii referitoare la personalul de specialitate.
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scăzut.
Termen limita primire oferte: 2 martie 2018, ora 12,00
Informatii suplimentare:
Oferta tehnica și financiara se depun la sediul Comunei Corbu. Propunerea financiara si
propunerea tehnica, vor fi opisate, vor fi numerotate pe fiecare pagina-se vor introduce in plicuri separate,
marcate corespunzator cu denumirea ofertantului si continutul plicului, respectiv: “propunerea tehnica” si
“propunerea financiara”, Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante (Primăria
comunei Corbu.) si achizitia la care participa “Servicii de catering ”, precum si inscriptia “ A nu se deschide
inainte de data 2.03.2018, orele 12,00” . Ofertele care nu respecta modul de prezentare vor fi respinse.
Documentatia de atribuire se poate obtine de la Primaria comunei Corbu, in baza unei solicitari scrise ,
direct de la sediul Primariei sau de pe site-ul www.primaria-corbu.ro.v Informatii suplimentare se pot obtine
la tel. 0249481006.

