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PRIMARIA COMUNEI RADOVAN 

 

ANUNȚ 

privind atribuirea Contractului de achiziție publică 

«Servicii de catering » în cadrul proiectului „Servicii integrate destinate 

comunitățiilor marginalizate din teritoriul GAL Segarcea”-cod SMIS 140637 

 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1  Autoritatea contractantă : UAT Comuna Radovan  

• Adresa: Soseaua Calafatului, nr. 29, comuna Radovan ,judetul Dolj 

• Cod unic de înregistrare: 5077617 

• Persoana de contact: Cimpeanu Mihaela  

• Telefon: 0767 547 616  

• E-mail: dolj.primariaradovan@gmail.com  

• Adresa/ele de internet : www.primariacomuneiradovan.ro 

I.2 Principala activitate sau principalele activități ale autorității contractante  

• Activitatea principala :  Servicii generale ale administrațiilor publice  

• Autoritatea contractantă achiziționează în numele altei entități NU 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1 Denumire contract: «Servicii de catering » din cadrul Proiectului: „ Servicii integrate 

destinate comunităților marginalizate din teritoriul GAL Segarcea ”- POCU 2014-2020- SMIS 

140637 

II.2  Coduri CPV aferente obiectului contractului: Cod CPV principal: 55520000-1 Servicii de 

catering (Rev.2), Cod CPV secundar: nu e cazul 

 II.3 Tipul contractului de servicii: Servicii din categoria „Servicii de sănătate, servicii sociale și 

servicii conexe” din Anexa 2 din Legea 98/2016 - subcategoria „Servicii sociale administrative, 

servicii de învățământ, servicii de sănătate și servicii culturale”.  

II.4 Descrierea Succintă a obiectului contractului  

             Prin intermediul viitoarelor contracte de servicii se urmărește asigurarea serviciilor de 

catering pentru: 

• 60 de elevi ai Școlii Cioroiași in cadrul subactivitatii A2.1.Sprijin pentru reducerea 

parasirii timpurii a scolii prin: programe de tip zone prioritare de educatie/ scoala dupa scoala 

derulata in cadrul Proiectului: „ Servicii integrate destinate comunităților marginalizate din 

teritoriul GAL Segarcea ”-POCU 2014-2020- SMIS 140637– 60 de copii x 21 zile x 18 luni  

• 170 de personae din grupul tinta, participanti la subactivitatea A3.1.Sprijin pentru accesul 

si/sau mentinerea pe piata muncii (consiliere, mediere, formare, subventionare angajatori) 

derulata in cadrul Proiectului: „ Servicii integrate destinate comunităților marginalizate din 

teritoriul GAL Segarcea ”-POCU 2014-2020- SMIS 140637 – 170 de personae x 90 de zile  

• 26 de personae din grupul tinta , participanti la subactivitatea A4.1 Acordarea de sprijin 

persoanelor din grupul tinta (persoane aflate în risc de saracie sau excluziune sociala) pentru 

înfiintarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin derulata in cadrul 

Proiectului: „ Servicii integrate destinate comunităților marginalizate din teritoriul GAL 

Segarcea ”-POCU 2014-2020- SMIS 140637 -  26 persoane x 14 zile     



II.5 Valoarea estimată: Valoarea estimată a contractului este de 529.147,20 lei la care se adaugă 

TVA conform legii, structurata astfel : 

Lotul Numar pachete hrana 

pe zi 

Numar zile Pret 

unitar/pachet 

Valoare estimate 

( exclusiv TVA) 

Lotul 1 60 378 13,80 lei 312.984 lei 

Lotul 2 170 90 13,80 lei 211.140 lei 

Lotul 3 26 14 13,80 lei 5.023,20 lei 

 

SECTIUNEA III : DETALII ACHIZITIE 

III.1 Tip anunt :  

                  Tinand seama de prevederile cuprinse in  Contractul  de  Finantare  nr 

15127/19.05.2021, incheiat in cadrul POCU 2014-2020, privind realizarea achizitiilor publice 

necesare implementarii proiectului, precum si de  valoarea  estimata  a  contractului,  procedura  

de atribuire a acestui  contract de servicii este "Procedura proprie de atribuire a contractelor de 

achizitie publica ce au ca obiect Servicii Sociale si alte servicii specifice prevazute in Anexa 2  

din  Legea  nr.  98/2016  privind achizitiile publice", cu respectarea regulilor de publicitate si de 

comunicare prevazute de Legea nr. 9872016 privind achizitiile publice si Hotararea Guvernului 

nr. 395/2016, ambele cu modificarile si completarile ulterioare. 

                   Modalitatea de desfasurare a procedurii: off-line. 

III.2 Tip contract : Prestare servicii de preparare si livrare a pachetelor de hrana detaliate in 

Caietul de sarcini 

III.3 Denumire achizitie : «Servicii de catering » 

III.4 Criteriul de atribuire este „cel mai scazut preț”.  

III.5 Cerinte de calificare :  

• Ofertanții  nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164 din Legea nr. 

98/2016; 

• Ofertanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.165 și 167 din Legea nr. 

98/2016; 

  

III.6 Condiții de participare: Depunerea la sediul autorității contractante, prin email, letric, etc,a 

unei oferte tehnico-financiare, detaliate pe preț unitar, urmând ca după evaluarea ofertelor inițiale 

depuse, să se solicite, în scris, încărcarea în SEAP a acesteia, pentru achiziționarea efectivă. 

 

III.7 Termen limită de primire a ofertei:            28 octombrie 2022, ora 16.00                              

 

                Informații suplimentare si clarificari se pot obține la sediul autorității contractante, în 

baza unei solicitări scrise, transmise pe email. Adresa si datele de contact sunt cele menționate la 

punctul I.1. 


