
ANUNT DE ATRIBUIRE 
la contractul de atribuire 

Prestari servicii de catering pentru scoli in cadrul Programului-pilot conform 
Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2022 privind 

aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv in 

cadrul SERVICII DE CATERING PENTRU SCOALA GIMNAZIALA CARSTANESTI, 
COMUNA OTESANI, JUDETUL VALCEA 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 
1.1) Denumire si adrese 
Primaria Comunei Otesani, Cod de identificare fiscala : 2541533; Adresa : Strada : 
Principala , nr. 9; Localitate: Otesani ; Cod Postai : 247455; Tara: Romania ; Codul NUTS: 
R0415 Valcea ; Adresa de e-mail: pr_otesani@yahoo.com; Nr de telefon : +40 0763643664; 
Fax: +40 0250860676; Persoana de contact: MIRCEA OPRISOR 
1.2) Achizitie comuna 
Contractul implica o achizitie comuna: Nu 
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu 
1.4) Tipul autoritii contractante 
Comuna 
1.5) Activitate principala 
Servicii generale ale administratiilor publice 
Sectiunea li : Obiect 
Sectiunea 11.1 Obiectul achizitiei 
11. 1. 1) Titlu 
SERVICII DE CATERING PENTRU SCOALA GIMNAZIALA CARSTANESTI, COMUNA 
OTESANI, JUDETUL VALCEA 
Nu mar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 2541533/2022/1 CTNG 
11.1.2) Cod CPV principal 
CPV 55524000-9 Servicii de catering pentru scoli (Rev.2) 
11.1.3) Tipul contractului 
Servicii 
11.1.4) Descrierea succinta 

Obiectul contractului de achiziţie publică îl constituie „ SERVICII DE CATERING 
PENTRU SCOALA GIMNAZIALA CARSTANESTI, COMUNA OTESANI, JUDETUL 

VALCEA. 
Achizitia de servicii de catering pentru scoli se include în categoria contractelor de achizitie 
publica care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr.2a 
Legii 98/2016 privind achizitiile publice si va contribui la livrarea de hrana pentru copiii din 

cadrul scolilor. 
Obiectul achizitiei de prestare servicii de catering pentru scoli este pus în corespondenta cu 
codul CPV si sustine realizarea scopului principal al contractului. 
Scopul principal al contractului este acela de acordare de hrana sub forma de masa calda 
pentru un numar de 34-prescolari, 53-ciclul primar, 54 - ciclul gimnazial in total 141 

elevi„ 
Acordarea de hrana prin serviciile de catering scolar se va realiza prin asigurarea unui masa 
calda/zi/copil , totalizand max. 16.074 „pachet alimentar -masa calda"/perioada 

contractuala 



11.1.6) lnformatii privind loturile 
Contractul este împartit în loturi : Nu 
11.1.7) Valoarea totala a achizitiei 
Valoare: 221.178,24 lei fara TVA 
Moneda: RON 
Sectiunea 11.2 Descriere 

Obiectul contractului de achiz iţie publică îl constituie „ SERVICII DE CATERING 
PENTRU SCOALA GIMNAZIALA CARSTANESTI, COMUNA OTESANI, JUDETUL 
VALCEA. 
Achizitia de seNicii de catering pentru scoli se include in categoria contractelor de achizitie 
publica care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute în anexa nr.2a 
Legii 98/2016 privind achizitiile publice siva contribui la livrarea de hrana pentru copiii din 
cadrul scolilor. 
Obiectul achizitiei de prestare servicii de catering pentru scoli este pus în corespondenta cu 
codul CPV si sustine realizarea scopului principal al contractului. 
Scopul principal al contractului este acela de acordare de hrana sub forma de masa calda 
pentru un numar de 34-prescolari, 53-ciclul primar, 54 - ciclul gimnazial in total 141 
elevi. . 
Acordarea de hrana prin serviciile de catering scolar se va realiza prin asigurarea unui masa 
calda/zi/copil , totalizand max. 16.074 „pachet alimentar -masa calda"/perioada 
contractuala 
11.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare 
Cod CPV suplimentar: -NU 
11.2.3) Locul de executare 
Cod NUTS: R0415 Vâlcea 
Locul principal de executare: 
U.A.T Otesani 
11.2.4) Descrierea achizitiei publice 

Obiectul contractului de achiziţie publică îl constituie „ SERVICII DE CATERING 
PENTRU SCOALA GIMNAZIALA CARSTANESTI, COMUNA OTESANI, JUDETUL 
VALCEA. 
Achizitia de seNicii de catering pentru scoli se include în categoria contractelor de achizitie 
publica care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute în anexa nr.2a 
Legii 98/2016 privind achizitiile publice siva contribui la livrarea de hrana pentru copiii din 
cadrul scolilor. 
Obiectul achizitiei de prestare servicii de catering pentru scoli este pus în corespondenta cu 
codul CPV si sustine realizarea scopului principal al contractului. 
Scopul principal al contractului este acela de acordare de hrana sub forma de masa calda 
pentru un numar de 34-prescolari, 53-ciclul primar, 54 - ciclul gimnazial in total 141 
elevi. . 
Acordarea de hrana prin serviciile de catering scolar se va realiza prin asigurarea unui masa 
calda/zi/copil , totalizand max. 16.074 „pachet alimentar -masa calda"/perioada 

contractuala 
11.2.5) Criterii de atribuire 
Pretul cel mai scazut 
11.2.11) lnformatii privind optiunile 
Optiuni : Nu 
11.2.13) lnformatii despre fondurile Uniunii Europene 



Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: DA 
Sursa de finantare : Programului-pilot conform Legii pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 145/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat. 
11.2.14) lnformatii suplimentare 
Nu este cazul 
Sectiunea IV: Procedura 
IV .1) Descriere 
IV.1.1) Tipul procedurii 
Anunţ de participare simplificat: procedura proprie pentru servicii cuprinse in Anexa nr. 2 la 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 
IV.1.3) lnformatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii 
IV.1.6) lnformatii despre licitatia electronica 
Se va organiza o licitatie electronica: Nu 
IV.1.8) lnformatii 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 
„ SERVICII DE CATERING PENTRU SCOALA GIMNAZIALA CARSTANESTI, COMUNA 
OTESANI, JUDETUL VALCEA. 
V.2.1) Numarul si data încheierii contractului 
6918 /07 .12.2022 
V.2.2) lnformatii privind ofertele 
Numarul de oferte primite: 1 
Numarul de oferte primite de la IMM-uri : 1 
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: O 
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: O 
Numarul de oferte prim ite prin mijloace electronice: O 
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici : Nu 
V.2.3) Numele si adresa contractantului 
S.C. CASA ARSENE S.R.L. Babeni cu sediul in corn . Babeni 
V.2.4) lnformatii privind valoarea contractului/lotului 
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului : 221.178,24 lei fara TVA 
Valoarea totala a contractului/lotului : 221.178,24 lei fara TV A 
Moneda: RON 
V.2.5) lnformatii privind subcontractarea 
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu 
Sectiunea VI: lnformatii complementare 
Vl.3) lnformatii suplimentare 

Vl.4) Proceduri de contestare 
Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare 
Contestatiilor la Tribunalul Va/cea si vor fi solutionate potrivit Legii 101 din 19 mai 2016. 

Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art. 8 din Legea 10112016. 
Vl.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere 



Organe competente ale Tribunalului Valcea 

Vl.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit 
contractul/acordul cadru 
Nu este cazul 


