Proiect cofinanțat de Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni
integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Proiect: C.E.V.A. – Comunitate-Educație-Vocație-Antreprenoriat – COD SMIS 139992

Nr...../...........2021

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
1. GAL PE MURES SI PE TIRNAVE, partener în cadrul proiectului cu titlul: ,, C.E.V.A Comunitate- Educatie-Vocatie-Antreprenoriat– Cod SMIS 139992, proiect finanțat prin
Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară – Incluziunea socială și combaterea
sărăciei, în calitate de achizitor, cu sediul în Noslac, str. Principala, nr. 78, județul Alba, cod
poștal 517515, telefon : 0258.889.121, mail: galpemures@yahoo.com , vă invită să depuneți
oferta și documentele de elilgibilitate pentru achiziția de “ Servicii de coffee-break”.
2. Obiectul contractului de achiziție publica îl constituie :
1. Prestarea de servicii de cofee- Cheltuiala cu coffee-break pentru Organizarea anuala
a Festivalului diversitaþii si promovarii 1/an x 100 persoane/ eveniment și reprezintă
achiziția servicii Coffee-break – avem 270 de porti x 15 lei ( valoare fara tva)
impartite astfel: 2 evenimente anuale de promovare a incluziunii sociale 100
/eveniment adica 200 porti; 70 porti sunt alocate pe intreaga perioada mestesugarilor,
interpretilor, moderatori care participa le evenimentele organizate.
2. Cheltuiala cu coffee-break participare la activitatea 6.1. - avem 480 de porti x 15 lei (
valoare fara tva) impartite astfel: 12 ateliere x 20 = 240 porti; 12 campanii de
informare x 20 = 240 porti, în cadrul celor 2 ani de derulare a proiectului,
Serviciile menționate mai sus vor fi prestate in baza contractului de servicii ce se va încheia în
urma procedurii de achiziție publica, cu începere de la data semnării sale de către părți până la
finalizarea proiectului, cu posibilitatea prelungirii duratei acestuia, în cazul în care se va
prelungi perioada de implementare a proiectului.
Serviciile de catering vor fi prestate în baza graficului de prestare stabilit de GAL PE MURES
SI PE TIRNAVE și care va fi pus la dispoziția prestatorului după semnarea contractului de
servicii.
Locul unde se va asigura prestarea serviciilor de catering va fi localitatea JIDVEI, in locații
comunicate de către achizitor prestatorului de serviciu.
Această achiziție de Servicii de catering este necesară în vederea realizării activităţilor
proiectului și este cuprinsă în programul de achiziții al proiectului sub denumirea de “Servicii
de catering” la poziția S1.
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Procedură
internă proprie pentru servicii prevăzute in Anexa 2 din Legea nr. 98/2016.

Proiect cofinanțat de Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni
integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Proiect: C.E.V.A. – Comunitate-Educație-Vocație-Antreprenoriat – COD SMIS 139992

4. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020
5. Cod CPV : Aşa cum rezultă din Regulamentul (CE) NR.213/2008 AL COMISIEI din 28
noiembrie 2007 achiziția se încadrează la următorul Cod CPV – 55520000-1- Servicii de
catering
6. Valoare estimata: 11250,09 lei fără TVA
7. Condiții de participare: conform documentației de atribuire
8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile
9. Durata contractului: 18 luni de la data semnării contractului
10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut
11. Data limită pentru depunerea ofertelor: 27.09.2021, ora 13.00
12. Condiții de obținere a documentației de atribuire: pe bază de solicitare scrisă, de la sediul
autorității contractante sau pe situl www.gal-mt.ro.
13. Prezentarea ofertei: Ofertanții interesați de procedura de achiziție își vor depune ofertele
în plic închis, la sediul din Noslac, str. Principala, nr. 78, județul Alba, cod poștal 517515,
telefon : 0258.889.121, pana la data de 27.09.2021, ora 13.00, sau pe email:
galpemures@yahoo.com
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la sediul asociației sau la telefon/fax
+40 769268907, persoană de contact – Trif Iulian e-mail galpemures@yahoo.com
Manager,
Valcea Viorica

