COMUNA PUNGESTI
JUDETUL VASLUI

ANUNŢ DE ATRBUIRE
PACHET HRANĂ COPII
55524000-9 – Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
COMUNA PUNGESTI (PRIMARIA PUNGESTI) Cod de identificare fiscala: 4359393; Adresa:
Strada: -, nr. -; Localitate: Pungesti; Cod Postal: 737445; Tara: Romania; Codul NUTS: RO216
Vaslui; Adresa de e-mail: primaria_pungesti@yahoo.com; Nr de telefon: +40 235347165; Fax: +40
235347254; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)
www.pungesti.ro;
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu
I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice
Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
PACHET HRANĂ COPII
II.1.2) Cod CPV principal
55524000-9 – Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)
II.1.3) Tipul contractului
Furnizare
II.1.4) Descrierea succinta
Comuna Pungești este unul dintre partenerii / beneficiar al proiectului „Facilitarea accesului la
educație, dezvoltarea serviciilor educaționale si a capacitații resurselor umane în unitățile de
învățământ vulnerabile din comunele Vetrișoaia, Oșești si Pungești” - Cod proiect 105942.
Unele dintre activitățile proiectului vizează „ Realizarea unui program de tipul gradiniţa prietenoasa”
precum si “Realizarea unui program A doua sansa”.
Scopul acestori activitaţi se fundamenteaza atât pe cresterea participarii la educaţie, prevenirea si
reducerea abandonului, ameliorarea rezultatelor scolare ale elevilor prin crearea unui mediu scolar
incluziv si prietenos elevului cât și pe sprijinirea persoanelor din zona vizata de catre proiect care au
parasit timpuriu scoala sau nu au absolvit învațamântul, facilitând de organizarea unei serii de module
ce le va permite acestora posibilitatea absolvirii învațamântului primar si secundar inferior.
Pentru realizarea acestor activitați, beneficiarilor li se va asigura un pachet de hrana pe perioada de
implementare a activitaților, astfel:
Realizarea unui program de tipul gradinița prietenoasa
41 copii x 455 zile = 18.655 pachete
Realizarea unui program A doua sansa
29 copii x 440 zile = 12.760 pachete
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 263.886,00 LEI
Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Anunt publicat: 4238 / 06.11.2018 pe website-ul propriu: www.pungesti.ro
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO216 Vaslui
Locul principal de executare:
Comuna Pungesti, judetul Vaslui
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Ţinând seama de prevederile cuprinse în Contractul de Finanţare: POCU/138/4/1/ 105942, încheiat în
cadrul POCU 2014-2020 și Planul de Achizitii al Proiectului se doreste achizitionarea de PACHETE
HRANA COPII, conform descrierii din sectiunea Caietul de Sarcini.
Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura proprie conform Norma Internă a Comunei PUNGEȘTI, jud. Vaslui privind procedura
simplificata proprie pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acorduri-cadru ce au ca obiect
servicii sociale şi alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile
corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a
fost adoptată prin HCL 29 / 28.06.2018 și este disponibilă online la adresa http://pungesti.ro
secțiunea Hotarari CL.
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
Un contract de achizitii publice
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu
Sectiunea V: Atribuirea contractului
Se atribuie un contract/un lot: Da
V.2) Atribuirea contractului
PACHETE HRANA COPII
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
4732/03.12.2018
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu
V.2.3) Numele si adresa contractantului
FUNDAȚIA SOLIDARITATE ȘI SPERANȚĂ având CUI 14832064, înregistrat la Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 14/F/2002
Adresa: Strada Costache Negri, 78; Localitatea: Iasi; Iasi, Romania; Telefon: +40 760.282.020; Email: solidaritatesisperanta@yahoo.ro; Adresa internet: (URL);
Contractul este un IMM Nu
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 263.886,00 LEI
Valoarea totala a contractului/lotului: 259.173,75 lei
Moneda: RON
Trimis spre publicare in: 12.12.2018
V.2.5) Informatii privind subcontractarea

Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu
Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.3) Informatii suplimentare
VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania;
Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL)
http://www.cnsc.ro;
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța
competentă și vor fi soluționate
potrivit Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr.
101/2016
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
COMUNA PUNGESTI (PRIMARIA PUNGESTI) Cod de identificare fiscala: 4359393; Adresa:
Strada: -, nr. -; Localitate: Pungesti; Cod Postal: 737445; Tara: Romania; Codul NUTS: RO216
Vaslui; Adresa de e-mail: primaria_pungesti@yahoo.com; Nr de telefon: +40 235347165; Fax: +40
235347254; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)
www.pungesti.ro;
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit ontractul /
acordul cadru
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2018

