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ANUNT PUBLICITAR 

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA NAPOCA POROLISSUM   

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.  

Tip procedura: Procedura Operațională Proprie  

Denumire contract: Servicii de livrare a mâncarii pentru servicii educationale (pentru 

afterschool) 

Cod CPV: 55521200-0 - Servicii de livrare a mâncării  

Sursa de finantare:  

Programul Operational Capital Uman 

Cod apel: POCU/827/5/2/Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de 

saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori 

prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

Cod proiect: 139970 

Valoare estimata a achiziției: : 220.359,63  lei (fără TVA)  

Descriere contract: Livrare mancare calda conform descrierii din caietul de sarcini destinate 

programului after-school pentru 18 copii timp de 417 zile. 

Pe perioada vacantelor livrarea se va face de maxim 3 ori/saptamana. 

Locația de livrare a mâncării: Comuna Sacuieu, Sat Sacuieu, judetul Cluj.  

Adresa exacta va fi comunicata prin nota de comandă, înaintată către prestator cu minimum 

1 zi înainte de începerea prestarii serviciilor. 

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 60 zile;  

✓ operatorul economic trebuie să depună următoarele documente:  

- Scrisoare de inaintare – Formular 1 

- 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 al membrilor organului de administrare, 

de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a 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; 

- Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 59-60 al Legii nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice - Formular nr. 2; 

- Certificat constatator emis de ONRC nu mai vechi de 30 de zile de la data limita de 

depunere a ofertelor 

- Declarație privind insusirea cerintelor solicitate prin caietul de sarcini Formular nr. 

3; 

- Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, 

social si al relatiilor de muncă - Formular nr. 4 

- Declarație privind acceptarea clauzelor contractuale sau clauzele contractuale semnate 

petru luare la cunostinta – Formular 5  

- Formularul de oferta – Formular nr. 7 

- Detalierea costurilor - Formular nr. 8. 

 

Data limită de depunere a ofertelor: 10.01.2022, ora 16:00, la sediul achizitorului Adresa: 

Str. A, bl I1, parter, ap.1, judetul Cluj; Localitate: Gilau sau pe email la adresa: 

contact@napocaporolissum.ro  

Ofertele depuse dupa ora specificata sau pe alte adrese de email nu se vor lua in considerare. 

Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut, cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini. 

lnformatii suplimentare: Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul autoritatii 

contractante sau poate fi solicitată la adresa de e-mail contact@napocaporolissum.ro. 

 Eventualele solicitari de clarificari se vor solicita numai in scris la adresa de e-mail 

contact@napocaporolissum.ro 

 

Intocmit, 
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