Vizualizare anunt




NR ANUNT: ADV1140699



TIP ANUNT: ANEXA 2



DATA CREARE: 10.04.2020 10:23
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PUBLICAT

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire oficiala: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA DEVA CIF: 15326502
Adresa: Strada ion luca caragiale, Nr. 4 Tara: Romania
Tel: +4 0254218030 Fax: +4 0254218030 E-mail: achizitii.das@gmail.com Punct(e) de
contact: POANTABIANCA In atentia: : COSMINA ELENA BOLDA
ANUNT

Denumire contract:
servicii de catering

Data limita depunere oferta:
14.04.2020 11:30

Tip
anunt:

Anexa 2

Tip
contract:

Servicii

Cod si
denumire CPV:

55520000-1 Servicii de catering
(Rev.2)

Valoare
estimata:

174.271,24 RON

Descriere contract:
servicii de catering pentru beneficiarii Centrului de zi "Cantina Sociala" Deva

Conditii referitoare la contract:

Caiet de
sarcini:

caiet de sarcini si
formulare.pdf

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 zi
lnic (pentru zilele de vineri, sambata si duminica, mesele vor fi asigurate exclusiv din hrana rece si vor fi ser
vite si transportate anticipat in ziua de joi), pe baza comenzii comunicate de autoritatea contractanta, care
va contine numarul de portii. Autoritatea contractanta are dreptul sa modifice zilnic, numarul beneficiarilor
.

Conditii de participare:
Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia beneficiarului urmatoarele:1. Declarație privind neîncadrarea în
prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/asocia
ti//terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016) – Formular 1 2. Declarație privind neîncadrarea în pre
vederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/asociati//t
erți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016) – Formular 2 3. Declaratie, în conformitate cu prevederile
art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/asociati//terți, în t
emeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016) - Formular 3 4. Declarație pe propria răspundere a ofertantului/a
sociatului/subcontractantului/ terțului susținător privind evitarea conflictului de interese în temeiul art. 5863 din Legea nr. 98/2016 - Formular 4 5. Declaratia de acceptare a conditiilor contractuale – Formular 5 6.
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/199
0, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include domeniul ce face obiectul achizitiei 7.
Autorizatie sanitar veterinara/Documente ANSVSA doveditoare prin care se atesta respectarea normelor le
gale in vigoare, valabile la data depunerii ofertelor 8. Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice
privind impozite taxe locale si alte venituri datorate bugetului local, valabil la momentul prezentarii; 9. Cert
ificat de atestare fiscala (ANAF), valabil la momentul prezentarii; 10. Oferta tehnica – Va cuprinde meniuri
diferite conform modelului din Anexa la caietul de sarcini. 11. Oferta financiara - Propunerea financiara va
cuprinde valoarea totala a contractului care se calculeaza astfel: 152.876,33 lei fara TVA+ costul privind po
rtionarea si ambalarea hranei.

Criterii de atribuire:
cel mai bun raport calitate-pret

Informatii suplimentare:
Ofertele si documentele solicitate se vor depune pe adresa de achizitii.das@gmail.com pana la data de 14.
04.2020, ora 11:30, vor fi incarcate si pe SICAP si vor contine numarul prezentului anunt. Ofertele depuse d
upa data si ora precizata vor fi considerate inacceptabile. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a
analiza si ofertele publicate doar in SICAP.
LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR

