
 
 

 
 
 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020  

Axa prioritară 6: Educație și competențe 

Prioritatea de investitii 10i: Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului 

egal la participarea educație timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv 

prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare 

Obiectivul specific 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 

Titlul proiectului: „Spune da educatiei!” 

Contract nr.: POCU/74/6/18/106906 

Beneficiar: Comuna Tatarasti 

Parteneri: P1 – ŞCOALA GIMNAZIALA, SAT CORNII DE SUS, COM. TATARASTI, P2 – ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ COMUNA CORBASCA, P3- ŞCOALA GIMNAZIALĂ PARAVA, P4-ASOCIATIA 

PENTRU O EUROPA UNITA-AFJ. 

Nr 39/26.10.2022 

                                                                                                                 

ANUNT – PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE 

Servicii de catering pentru membrii grupului tinta din proiectul „Spune da educatiei!” 
 

In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, Comuna Tatarasti, cu sediul in Comuna 

Tatarasti, Comuna Tatarasti, cod postal , România, e-mail: primariatatarasti@yahoo.com, nr. de 

telefon 0234 286 510 reprezentat legal prin Primar:Tăbăcaru Petru, in calitate de autoritate 

contractanta achizitioneaza: 

Servicii de catering pentru membrii grupului tinta din proiectul „Spune da educatiei!”, 

conform cerintelor din caietul de sarcini. 

Modalitate de atribuire: procedura simplificata proprie 

Sursa de finantare: 98% proiect POCU/74/6/18/106906. Titlu proiect: „Spune da educatiei!”; 

2% contributie proprie 

Detalii anunt: 

Tip anunt: Procedura simplificata proprie 

Tip contract: Servicii 

Denumire achizitie: Servicii de catering pentru membrii grupului tinta din proiectul „Spune da 

educatiei!” 

Cod clasificare CPV:  55520000-1 Servicii de catering (Rev.2) 

1. Descrierea contractului: 

Servicii de catering pentru membrii grupului tinta din proiectul „Măsuri active pentru integrare 

socială” 

2. Valoarea estimata a contractului: 

Scopul acestei proceduri de atribuire este  achizitionarea de servicii de catering necesare 

pentru pachet saptamanal programele scoala dupa scoala si a doua sansa:  



432 participanti program scoala dupa scoala x 36 saptamani de program educatie; 

89 particitanti a doua sansa x 35 saptamani de program de educatie. 

Pachet saptamanal program scoala dupa scoala:  

Pretul pentru un pachet saptamanal (sau sandvisuri 5 buc./saptamana) a fost estimat la 18 lei 

fara TVA (19,62 lei inclusiv TVA), reiesind o valoare estimata totala de 279.936 lei fara 

TVA (18 lei / pachet x 432 participanti program scoala dupa scoala x 36 saptamani de 

program educatie), respectiv  305.130,24 lei inclusiv TVA. 

Pachet saptamanal program a doua sansa: 

Pretul pentru un pachet saptamanal (sau sandvisuri 5 buc./saptamana) a fost estimat la 18 lei 

fara TVA (19,62 lei inclusiv TVA), reiesind o valoare estimata totala de 56.070 lei fara TVA 

(18 lei / pachet x 89 participanti program a doua sansa x 35 saptamani de program educatie), 

respectiv  61.116,30 lei inclusiv TVA. 

Valoarea estimata fara TVA: 336.006  lei fara TVA. 

3. Conditii Contract: 

Ofertantul castigator se va prezenta la sediu, autoritatii contractante, dupa notificarea 

referitoarea la atribuirea contractului, in vederea semnarii acestuia. Contractul intra in 

vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti. Se va publica un anunt de atribuire in 

sectiunea anunturi din SEAP.  

4. Conditii de participare: 

Ofertele se vor depune la sediul Comuna Tatarasti, loc. Tatarasti, , Cod poştal:607620 , COD NUTS 

RO211 Județul Bacău, Romania, pana la data de 09.11.2022 conform art. 113 alin. 5 lit. a din Legea 

98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Solicitari de clarificari se primesc pana la data de 04.11.2022 si se vor transmite la adresa de e-mail: 

primariatatarasti@yahoo.com sau contact@comunatatarasti.ro 

Contractul se va incheia cu un singur operator.  

Se accepta participare in consortiu. 

Se vor respecta cerintele caietului de sarcini si a formularelor. 

Oferta va cuprinde: scrisoare de inaintare, declaratiile privind existenta sau absenta situatiilor de 

conflict de interes, propunere tehnica si propunere financiara. (In functie de caz se vor completa 

formularele: 1 – 19). 

5. Criterii de adjudecare: Pretul cel mai scazut, per total pachet servicii cu respectarea 

cerintelor din Caietul de sarcini 

6. Termen limita de primire a ofertelor: 09.11.2022 

7. Informatii suplimentare: Caietul de sarcini, fisa de date, modelul de contract, formularele 

sunt disponibile pe site-ul http://www.comunatatarasti.ro/ deasemenea, eventualele solicitari 

de clarificari si raspunsurile aferente vor fi transmise la adresa de e-mail 

primariatatarasti@yahoo.com. 

Comuna Tatarasti 

Primar:Tăbăcaru Petru                              
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