Programul Operational Capital Uman - Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei
POCU/437/4/4/Reducerea numarului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor
servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice în vederea
integrarii socio-profesionale
Titlu proiect: „Creșterea calității vieții vârstnicilor din București și promovarea îmbătrânirii active prin furnizarea de servicii
sociale”, Cod SMIS proiect: 127202

Nr. 27/01.11.2019
ANUNȚ DE PARTICIPARE
PROCEDURĂ PROPRIE ACHIZIȚIE SERVICII DE CATERING
1. BENEFICIAR: FUNDAȚIA CĂMINUL PHILLIP, cu sediul în București, Str. Tunsu Petre, nr. 9, Sector 5,
tel: 021 456 1470, e-mail: phillipfoundation@yahoo.com
2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedură proprie, finalizată prin încheierea unui contract de achiziție
publică. Procedura proprie se aplică având în vedere faptul că serviciile achiziționate sunt cuprinse
în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, fapt ce atrage aplicarea
prevederilor art. 68 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, iar contractul de achiziție are o valoarea
estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) și mai
mare decât pragul prevazut la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, respectiv intervalul de la 135.519
lei până la 3.376.500 lei . Procedura proprie se va desfășura conform Procedurii proprii de achiziții
aprobate prin Hotărârea Comitetului Fundației Căminul Phillip nr. 11/15.05.2019 (publicată pe siteul propriu www.caminul-phillip.ro ).
3. TIP CONTRACT: Contract de servicii, prestarea serviciilor de catering în cadrul proiectul „Creșterea
calității vieții vârstnicilor din București și promovarea îmbătrânirii active prin furnizarea de servicii
sociale” - POCU/437/4/4/127202, conform Caietului de sarcini, parte integrantă a documentației de
atribuire.
4. DENUMIRE SERVICII: Prestări servicii de catering – cod CPV 5552000-1, din Anexa 2 din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice.
5. CANTITATE DE SERVICII: Sub-activitatea 3.2. Derularea activităților în cadrul Centrului de zi pentru
vârstnici.
6. VALOARE ESTIMATĂ: 794.000 lei fără TVA
7. SURSA DE FINANTARE: Proiectul „Creșterea calității vieții vârstnicilor din București și promovarea
îmbătrânirii active prin furnizarea de servicii sociale”, cod SMIS proiect: 127202, în calitate de
Beneficiar, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziune socială și combaterea sărăciei POCU/437/4/4/Reducerea
numarului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/
medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice în vederea
integrarii socio-profesionale.
8. ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului
contractului.
9. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile
10. CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Prețul cel mai scăzut.
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11. ADMITEREA SAU INTERZICEAREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se acceptă oferte alternative.
12. CERINȚE MINIME DE CALIFICARE: Ofertanții trebuie să respecte termene prevăzute în prezentul
anunț și să îndeplinească formalitățile de participare la prezenta procedură proprie. Aceștia trebuie
să prezinte documente pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, ce se regăsesc
în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare, respectiv caietul de sarcini,
proiectul de contract, formulare și modele de documente.
Ofertantul trebuie sa fie furnizor autorizat, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor
în cauză. Ofertanții nu trebuie să fie în conflict de interese sau într-una din situațiile prevăzute la art.
164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul beneficiarului, în ceea ce privește organizarea, derularea și
finalizarea procedurii de atribuire sunt:
a) Ovidiu Filipescu - președinte
b) Diana Sorescu - membră
c) Andreea Tiliță - membră
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind
neîncadrarea în aceste situatii, precum și prezentarea documentelor justificative la solicitarea
achizitorului, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizare ofertelor.
13. PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în contul prestatorului.
14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: FUNDAȚIA CĂMINUL PHILLIP, cu sediul în București, Str.
Tunsu Petre, nr. 9, Sector 5, tel: 021 456 1470, e-mail: phillipfoundation@yahoo.com
15. CLARIFICĂRI: Solicitările de clarificări formulate de către operatorii economici și clarificările vor fi
publicate pe site-ul propriu www.caminul-phillip.ro .
16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE DEPUNERE A OFERTELOR: în cazul în care va fi
necesară prelungirea termenului de depunere a ofertelor, noul teremen va fi publicat pe site-ul
propriu www.caminul-phillip.ro .
17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: română
18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicata pe site-ul propriu www.caminul-phillip.ro sau la
sediul la Strada Popa Tatu, nr. 68, sector 1, București.
19. DATA ȘI ORA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI: 12.11.2019, ora 16:00
20. DATA ȘI ORA DESCHIDERII OFERTELOR: 12.11.2019, ora 17:00
Atașăm alaturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, proiectul de contract, formulare
și modele de documente.
Fundația Căminul Phillip
Ovidiu Filipescu - Președinte
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