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ANUNŢ ACHIZIŢIE PUBLICĂ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 BISTRIŢA –anuntă achizitionarea de servicii de catering,
prin procedura de selecţie a ofertelor şi studiu de piaţă în cadrul Sustenabilitatii Proiectului
„Învaţă împreună cu mine”.
Obiectul achizitiei: achiziţionarea serviciilor de catering, cod CPV 55524000-9
Modul de finalizare a achizitiei: încheierea unui contract de prestări servicii
Documentele solicitate:
-Certificat de atestare fiscală (datorii la bugetul general consolidat) - eliberat de DGFP şi certificat privind plata
impozitelor locale (datorii la bugetele locale) - eliberat de direcţia de specialitate din cadrul primăriilor în a căror
rază teritorială activează societatea respectivă, valabile la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă că ofertantul
nu are datorii la bugetul local sau la bugetul general consolidate
-Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului. Obiectul contractului trebuie sa aibă
corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Forma de prezentare: copie lizibilă, semnată şi
ştampilată de către ofertant, care să conţină menţiunea “conform cu originalul”.
Oferta va contine:
• Formularul de ofertă, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare.
• Propunerea tehnică, care va fi elaborată pe baza cerintelor caietului de sarcini. Cerintele prevăzute în caietul de
sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca
neconforme.
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Modul de întocmire a ofertei :
-documentele se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc într-un plic exterior, închis şi netransparent.
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu:
- denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei pentru care s-a depus oferta
(„Oferta privind achizitionarea serviciilor de catering").
- denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.
Criteriul de selecție a ofertantului:
- preţul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile.
Oferta se va depune la adresa autorităţii contractante: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 BISTRIȚA, Str. Principală,
nr.37, Viișoara, Mun. Bistrița, în intervalul 08.00-15.00
Persoană de contact: CHIRIAC LIVIA
Telefon: 0743.648.506.Fax: 0263.341.322
Data limită pentru depunerea ofertei: 23 februarie 2018, ora 12:00.
Deschiderea ofertelor și comunicarea participantului câștigător va avea loc în data de 23 februarie 2018, ora
15:00.
Coordonator activități,
Chiriac Livia Simona Gafta

