
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

PRIMARIA MUNICIPIULUI FOC$ANI
ATENEUL POPULAR "MR.GH.PASTIA" FOC$ANI

ANUNT
Solicitare oferte de Pre{

Ateneul popular ,.Mr.Gh.Pastia" cu sediul in Focsani, Piata Unirii nr 3 in calitate de autoritate contractantd,

intentioneaz6 s6 achizitioneze prin achizitie directl servicii catering pentru elevii voluntari invitali la Festivalul de

Muzic6 UEoard Romdneascd Fiorentin Delmar editia a 41-a2)22,eveniment desftEurat in perioada l8-19 noiembrie

2022.

Cod CpV 55523000-2 -servicii de catering pentru alte societd{i sau institu{ii

Sursa de finanfare este bugetul alocat institutiei noastre pentru acest eveniment.

Valoarea totali estimatd pentru achizilionarea acestor servicii este de 1400 ron cu tva.

Cu respectarea condifiilor de igiend prevdzute de le.ge, solicitdm in acest sens asigurarea unui serviciu de catering (masa

cind variante de meniu) serviciu care poate fi achi)iflonat pentru 20 persoane (voluntari) in perioada l8-19 noiembrie

2022.

Achizitia acestor servicii se va realiza direct prin intermediul catalogului electronic SICAP sau offline, in conformitate

cu prevederile art.7 alin.(5) din Legea w.9812016, privind achizitiile publice 9i ale art'43 alin.(l) si (2) din HG

nr.39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

achizitii publice/acordului - cadru din Legea achizitiilor publice.

Contractul (comanda) de prestari servicii va fi atribuit(d) pentru prezentatea ofertei ,,cea mai avantajoasd" din punct de

vedere economic, criteriul de atribuire fiind " prequl cel mai scazut"'

propunerea financiartr va confine: asigurarea serviciilor de catering, pentru un num6r de 20 de persoane, 2 cnelzi x2

zile in datele de l8 si 19 noiembrie 2022.
propunerea financiar[ va fi depusd pin6 in data de 17 noiembrie 2022, ora 14,00 pe e-mail-ul institutriei la adresa

autoritaiii contractante: contact@ateneLr-pastia.ro sau la sediul institutiei din Piata Unirii nr.3 Focsani.

Comunicarea rezultatului acestei achizitii va fi transmisf, operatorului economic pdnd in data de 17 noiembrie 2022 ora

15.00.

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

offline.
RelaJii latel.0237-225584, sau direct, la sediul insituliei.
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