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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 
 

Denumire oficiala: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA DEVA   CIF: 15326502   

Adresa: Strada ion luca caragiale, Nr. 4   Tara: Romania 

Tel: +40 254218030   Fax: +4 0254218030   E-mail: achizitii.das@gmail.com   Punct(e) de 

contact: COSMINA ELENA BOLDA   In atentia: : COSMINA ELENA BOLDA   

 
ANUNT 
 
Denumire contract: 
servicii de catering 
Data limita depunere oferta: 

08.04.2022 09:00 

Tip 
anunt: 

Anexa 2 

Tip 
contract: 

Servicii 

Cod si 
denumire CPV: 

55520000-1 - 

Servicii de catering 

(Rev.2) 

Valoare 
estimata: 

125.391,00  RON 

 

Caiet de 
sarcini: 

Caiet de sarcini si 

formulare.pdf 

Descriere contract: 
servicii de catering pentru beneficiarii Adapostului de urgenta pe timp de noapte 
Conditii referitoare la contract: 
Cerintele tehnice ale achizitiei sunt prezentate in caietul de sarcini ce poate fi consultat pe site-ul www.pri
mariadeva.ro - achizitii publice -Directia de asistenta sociala. Prestarea serviciilor de catering va avea loc 
zilnic pe baza comenzii comunicate de autoritatea contractanta, care va contine numarul de portii. Autorit
atea contractanta are dreptul sa modifice zilnic, numarul beneficiarilor. 



Conditii de participare: 
Ofertantul se obliga sa puna la dispozitia autoritatii contractante urmatoarele: 1. Declarație pe propria răs
pundere a ofertantului/asociatului/subcontractantului/ terțului susținător privind evitarea conflictului de inte
rese în temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 – Formular 1 2. Declarație privind neîncadrarea în preve
derile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/asociati/terț
i, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)– Formular 2 3. Declarație privind neîncadrarea în prevede
rile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/asociati/terți, î
n temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016) - Formular 3 4. Declarație, în conformitate cu prevederile art. 
165 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/asociati/terți, în temei
ul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)- Formular 4 5. Declarația de acceptare a condițiilor contractuale – F
ormular 5 6. Declarație/Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal- Formular 6 7. Certificat co
nstatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, din care 
să rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include domeniul ce face obiectul achiziției 8. Autorizație 
sanitar veterinară/Documente ANSVSA doveditoare prin care se atestă respectarea normelor legale în vi
goare, valabile la data depunerii ofertelor 9. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind i
mpozite taxe locale și alte venituri datorate bugetului local, valabil la momentul prezentării; 10. Certificat d
e atestare fiscală (ANAF), valabil la momentul prezentării; 11. Oferta tehnică – Va cuprinde meniuri diferit
e/zi. 12. Oferta financiară - Propunerea financiară va cuprinde valoarea totală a contractului care se calcu
leaza astfel: 15,23 lei fără TVA/zi/beneficiar + costul privind porționarea și ambalarea hranei lei fără TVA/
zi/beneficiar. 
Criterii de atribuire: 
pretul cel mai scazut 

Informatii suplimentare: 
Ofertele si documentele solicitate se vor depune pe adresa de achizitii.das@gmail.com pana la data de 0
8.04.2022, ora 09:00. Serviciile se vor achiziționa prin intermediul platformei SICAP cu ofertantul declarat 
câștigător. Ofertele depuse dupa data si ora precizata, sau pe alt mail decat cel din anunt vor fi considera
te neconforme. 

 


