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ANUNT
Solicitare oferte de pret

Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia" cu sediul in Focsani, Piata Unirii nr 3 in calitate de autoritate
contractantI, intentioneazd sd achizitioneze prin achizitie directl servicii de masd (prdnz qi cin6)
pentru invitafii noqtri la GALA ROMANEASCA DE OPERETA - Ion Dacian, eveniment gdzduit

de institulia noastrd in data de 17 ianuarie 2022.
Cod CPV 55310000-6-servicii de restaurant cu ospdtari

Sursa de finantare este bugetul alocat instituJiei noastre pentru acest eveniment.
Valoarea estimatd pentru achizifionarea acestui serviciu este de 2700 ron cu tva.
Serviciul de restaurant cu ospStari este necesar pentru data de 17 ianuarie 2022, pentru un numdr de

aproximativ 45 de persoane (dirijor, soliste, instrumentiqti qi cadre tehnice invitali la eveniment),
cu meniu de prdnz qi cin6.
Avdnd in vedere respectarea condi{iilor prevdzute de lege privind prevenirea qi combaterea
infecliilor cu virusul Sars-CoV-2, vom accesa ofertele potrivite momentului, funcfie de evolutia
epidemiologicS.

Achizitia acestor servicii se va realiza direct prin intermediul catalogului electronic SICAP sau

offline, in conformitate cu prevederile art.7 alin.(S) din Legea w.9812016, privind achizitiile publice
qi ale art.43 alin.(l) si (2) din HG nr.39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referito are la atribuirea contractului de achizitii publice/acordului - cadru din Legea
achizitiilor publice.

Contractul (comanda) de prestari servicii va fi atribuit(d) pentru prezentarea ofertei ,,cea mai
avantajoasd" din punct de vedere economic, criteriul de atribuire fiind" prelul cel mai scazut".
Propunerea financiard va confine: meniu pentru servicii de restaurant cu ospdtari masd(prdnz qi

cind) pentru un num6r de 45 de persoane.

Propunerea financiard va fi depusdpdndin data de 14 ianuarie 2022, ora 10,00 pe e-mail-ul
instituliei la adresa autoritdfli contractante: contact@ateneu-past sau la sediul institutiei din
Piata Unirii nr.3 Focsani.

Comunicarea rezultatului acestei achizitii va fi transmis6 operatorului economic pdnd in data de 14

ianuarie 2022 ora 11,00.

Ulterior, operatorul economic cdqtigator va oferta serviciul in Sistemul Electronic de Achizilii
Publice -SICAP sau offline.

Relatii la tel. 7-225584, sau direct, la sediul

intocmit,
Referent spec.Dril
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Piata Unirii nr.3 Focsani, - 620099, Judetul Vrancea CUI 44'10569
'l el. 0237 225584; F ax: 0237 2237 22;

E-mail: contact@ateneu-pastia. ro ffiffi


