
                                    ROMÂNIA                                                      
JUDE UL BACĂUȚ

COMUNA GURA VĂII
Compartiment achizitii publice 

Sat Gura Văii, str. Primăriei, nr. 2, Comuna Gura Văii, judeţul Bacău, tel: 0371/407500; 
fax: 0372/002112;e-mail: primariaguravaii@yahoo.com

Nr : 7847 /08.08.2022 Aprobat,
Primar, Silviu Tinei

ANUNT DE PARTICIPARE

CĂTRE:
                 Toti operatori economici interesati

Referitor la: achiziţia de servicii de catering pentru Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Vaii

Primaria Comunei Gura Vaii  cu sediul in sat Gura vaii,  strada Primariei,  nr.2, cod fiscal 4278108, în
calitate  de autoritate  contractanta,  vă invite  să transmite i  oferta dumneavoastră  de pre  pană la data deț ț
23.08.2022, ora 13:00 conform caietului de sarcini si fisei de date anexate, în vederea atribuirii contractului
de achizitie publica având  ca obiect  “ Servicii de catering pentru asigurarea hranei elevilor din cadrul Şcolii
Gimnaziale Nr.1 Gura Vaii,  cod CPV – 55524000-9. Serviciile  de catering pentru scoli se regasesc  în
anexa  nr.2  la  Legea  98/2016  privind  achizitiile  publice.  Achizitia   se  realizeaza  în  conformitate  cu
NORMELE  PROCEDURALE  INTERNE  pentru  organizarea  si  desfasurarea  propriilor  proceduri
simplificate de atribuire a contractelor de achizitie  publica  ce au ca obiect Servicii sociale si alte servicii
specifice, prevazute in Anexa nr.2 la Legea nr.98/2016 privind Achizitiile publice.

Valoarea estimată  de : 343.807,36  lei  fără T.V.A.

1. Sursa de finan are : bugetul de stat;ț
2. Limba de redactare a ofertei: limba română;
3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile;
4. Pretul ofertei este ferm în lei;
5. Documente solicitate : Documente de calificare
5.1. Declaratie pe propria raspundere  privind eligibilitatea, respectiv neîncadrarea în prevederile art.164 

din Legea nr. 98/2016, FORMULAR 1, în original;
5.2. Declaratia privind neîncadrarea  în prevederile art.165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016, 

FORMULAR 2 si 3, în original;
5.3. Declaratie pe propria raspundere  privind conflictul de interese, respectiv neîncadrarea  în prevederile

art.59-63 din Legea nr. 98/2016, FORMULAR 4, în original;
5.4. Declaratie privind principalele servicii prestate în ultimii 3 ani, FORMULAR 5, în original;
5.5. Formular de ofertă - FORMULAR 6, în original;
5.6. Scrisoare de înaintare  - FORMULAR 7, în original;
5.7. Certificat Constatator eliberat  de Oficiul National al Registrului Comertului, in copie  ”conform cu 

originalul” din care reiese  ca informatiile cuprinse  în acesta  sunt reale/actuale la data limită de 



depunere a ofertelor, din care să  rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde 
obiectului procedurii ( servicii de catering);

5.8. Certificat de Înregistrare la Registrul Comertului, copie ”conform cu originalul”;
5.9. Document care certifică detinerea de mijloc de transport produse alimentare – autorizate sanitar- 

veterinar în copie ”conform cu originalul” .
5.10. Document care certifică ca persoana desemnata pentru distibutia pachetelor detine certificat de 

absolvire unui curs  de No iuni fundamentare de igienă, conform Ordinului nr.1225/5031/2003, în ț
copie ”conform cu originalul” ;

5.11. Împuternicire i copie Carte de identitate a împuternicitului ( daca este cazul);ș
5.12. Declaratie pe propria raspundere privind încadrarea în categoria IMM;
5.13. Declaratia de acceptare a conditiilor contractuale
5.14. Poze/fotografii  cu meniurile propuse

Oferta trebuie să con ină toate documentele i informatiile solicitate.ț ș
Toate documentele ofertei vor fi completate, stampilate i semnate (inclusiv numele in clar) de catre ș
reprezentantul ofertantului.

6. Criteriu de atribuire: - „cel mai bun raport calitate-pret”, cu respectarea cerintelor  solicitate  în  
Caietul de sarcini si Fisa de date .

7. Data limita de   depunere  a ofertelor: 23.08.2022, ora 13.00

Solicitarile de clarificari vor fi transmise prin e-mail la adresa primariaguravaii@yahoo.com , pana la data 
de 18.08.2022, ora 16:00 , iar raspunsul autoritatii contractante, fără datele de identificare   ale operatorului 
economic care a solicitat clarificarile, va fi postat pe site-ul institutiei la adresa www.uatcomunaguravaii.ro ,
sectiunea Achizitii publice, atasat anuntului de participare.
   
8. Oferta semnată se va depune la biroul registratură pana la data si ora limita de depunere. Ofertele  

depuse dupa data si ora limita nu vor fi luate in considerare ,fiind respinse ca oferte intarziate  si se vor 
returna nedeschise  ofertantului.          

        Atribuirea contractului se va face  prin aplicarea  criteriului „ cel mai bun raport calitate-pret”, cu 
respectarea  cerintelor tehnice.

        Pentru  informatii  suplimentare  ne  puteti  contacta  la  telefon  0371/407500,
e-mail: primariaguravaii@yahoo.com,  persoana de contact Tataru Mihaela Gina – achizitii publice.

      NOTĂ: Caiet de sarcini, Fisa de date, Contractul  si  Formularele  pot fi descarcate gratuit de la 
adresa: www.uatcomunaguravaii.ro  – sectiunea Achizitii publice.

Intocmit,
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,

MIHAELA - GINA TATARU
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