
 

 

 

Nr.  3/23/3 din 23.03.2022 
 
 

ANUNT PUBLICITAR/INTENTIE/SOLICITARE OFERTA 
 

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA LIDER BISTRITA-NASAUD intenționează să 
achizitioneze servicii prevazute in Anexa 2, in baza art. 68 (1), litera h) si (2), litera b), din Legea 
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, conform procedurii operationale privind atribuirea 
contractelor de achizitii publice pentru servicii ale căror coduri CPV se regasesc în Anexa 2. 

Adresa instituției: localitatea Ilva Mică, str. Principală, nr. 825, județul Bistrița-Năsăud. 

Adresa proiectului: Cluj-Napoca, str. Victor Papilian, nr. 6A, județul Cluj 

Tip procedura: Procedura Operațională Proprie 

Tip contract: Servicii de catering în cadrul proiectului ”Consiliere profesională și stagii de 
practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest”, cod SMIS 
proiect: 130627 

Cod și denumire CPV: 55520000-1 - Servicii de catering 

Valoare estimata a achiziției: 31751,92 lei (fără TVA) 

Descriere contract: Serviciile de catering sunt destinate elevilor din grupul țintă al proiectului, 
care vor participa la stagiile de practică. Vor fi livrate către elevi un număr de 629 de porții, 
fiecare porție constând în: prânz + cină/mic dejun, apă, ceai, cafea. Prețul unitar estimate este 
de 50.48 lei fără TVA. 

Condiții referitoare la contract:  

- Contractul presupune servicii de catering, reprezentând un număr de 629 porții, 
pentru elevii înscriși în grupul țintă al proiectului ” Consiliere profesională și stagii de 
practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest”, 
care vor participa la stagiile de practică. 

- Perioada de livrare va diferi în funcție de programa de practică pe care o urmează 
fiecare unitate de învățământ parteneră 

- Locația de livrare a mâncării va fi în regiunea Nord-Vest. Adresele exacte vor fi 
comunicate înainte de derularea stagiilor de practică. Sunt vizate localități din județele 
Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș.  

Condiții de participare, dar fara a se limita la acestea: 

- operatorul economic trebuie sa detina cont in Bancă; 
- plata serviciilor prestate se va efectua în minimum 30 de zile de la data înregistrării 

facturii; 
- ofertele, depuse de către operatorii economici, trebuie sa fie valabile minimum 30 

zile; 
- ofertanții vor prezenta oferta tehnica si oferta financiară; 



 

 

 

- operatorul economic trebuie să depună următoarele documente: ofertă tehnică și 
ofertă financiară, certificat constatator în termen de valabilitate, declaratie privind 
neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016, certificate constatatoare 
privind lipsa datoriilor restanțe, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a 
contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la 
momentul prezentării;  cazierul judiciar al operatorului economic și/sau al membrilor 
organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului 
operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / 
actul constitutiv; 

- se vor lua in considerare doar ofertele care contin toate solicitarile din prezentul 
anunț; 

- data limită de depunere a ofertelor: 04.03.2022 
- ofertele se depun pana in data de 04.03.2022, pe adresa de email proiecte@galbn.ro, 

pana la ora 23:59 sau la sediul Asociației din localitatea Ilva Mică, str. Principală, nr. 
825, jud. Bistrita-Nasaud, până la ora 16:00 ori la sediul proiectului din Cluj-Napoca, 
str. Victor Papilian, nr. 6A, județul Cluj. Ofertele depuse dupa ora specificata sau pe 
alte adrese de email nu se vor lua in considerare. 

Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut. 

lnformatii suplimentare se pot solicita la sediul Asociației din localitatea Ilva Mică, str. 
Principală, nr. 825, jud. Bistrita-Nasaud, la sediul proiectului din Cluj-Napoca, str. Victor 
Papilian, nr. 6A, județul Cluj sau pot fi solicitate la adresa de e-mail proiecte@galbn.  

Eventualele solicitari de clarificari se vor solicita numai in scris la adresa de e-mail 
proiecte@galbn.ro 

 

 
Manager proiect, 
FAZAKAS DELIA CRISTINA 
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