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ANUNȚ 

Privind achiziționarea serviciilor de catering 

 

1. Denumirea autorităţii contractante : Şcoala Gimnazială Ienăchiţă Văcărescu, București 

2. Email: scoalaienachitavacarescu@s4.ismb.ro 

3. Telefon(+40) (021) 335.57.05 

4. Adresa de livrare: Şcoala Gimnazială Ienăchiţă Văcărescu, Str. Calea Șerban Vodă nr 62-64, 

Bucureşti 

5. Obiectul achiziției: Servicii de catering pentru proiectul ,,MENS SANA – Masuri 

Educaționale Necesare Sprijinului Sustenabil Adaptat Nevoilor Actuale ” ID 

POCU/74/6/18/108284 

6. Tipul de contract : servicii 

7. Valoarea estimată : 145,440 lei  

8. Necesarul de servicii (cantitatea) care trebuie prestate : Se vor livra, în medie un număr de 60 

de porţii de mâncare/zi pentru o perioadă de minim 6 luni, maxim 12 luni şcolare, de regulă, 

de luni până vineri, pe perioada derulării proiectului, în perioadele anului școlar. Numărul 

total de porții care va fi livrat pe perioada contractului este de maximum 14.400. 

9. Condiții de participare. Ofertanții vor prezenta : 

- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

teritorial, din care să rezulte că activitatea principală/secundară pe care o desfășoară 

conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului și care să conţină 

informaţii reale/actuale la momentul prezentării; 

- Lista serviciilor similare prestate în ultimii 3 ani. 

10. Criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei câştigătoare în vederea 

încheierii contractului de achiziţie publică : prețul cel mai scăzut. 

11. Tipul procedurii :  procedură proprie, servicii anexa 2 la Legea nr. 98/2016. 

 

Şcoala Gimnazială  ”Ienăchiţă Văcărescu” 
Calea Şerban Vodă nr. 62-64,  Sector 4, Bucureşti, cod poştal 040212 
Telefon/fax. (+40) (021) 335.57.05; 
e-mail: scoala_ienachitavacarescu@yahoo.com; www.scoalaienachitavacarescu.ro  
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12. Data şi ora limită de depunere a ofertelor : 27.05.2022, ora 17.00. 

13. Modul de elaborare şi de prezentare a propunerii financiare şi tehnice : 

     Oferta tehnică se elaborează în concordanţă cu cerinţele cuprinse în caietul de sarcini, în 

aşa fel încât să asigure furnizarea tuturor informaţiilor necesare evaluării. Oferta financiară se 

elaborează în aşa fel încât să asigure furnizarea tuturor informaţiilor necesare evaluării 

financiare (preț unitar / valoare totală). 

14. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele : scoalaienachitavacarescu@s4.ismb.ro 
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