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Program/Axa Programul Operational Cpital Uman 2014-2020 
Educație și competențe 

Cod SMIS 132886 

 

ANUNȚ - Solicitare oferta de preț 

Nr. 956/ 03.06.2022 

 

Obiectul achizitiei: 

- Servicii catering elevi - Achizitie servicii de catering pentru participarea la stagiile de practica, 11 

persoane, 15 zile, 26.25 lei cu TVA/persoana. Costul include 2 mese, apa, ceai si cafea. 

 

Cod CPV: 55520000-1 - Servicii de catering 

Alte cerinte: 

- Valoarea estimate a achizitiei este de : 4.125,00  lei, la care se adaugă 206,25 lei reprezentând 

TVA, rezultând un total de 4.331,25 LEI cu TVA. 

- Prestarea serviciilor de catering se va realiza pe teritoriul Localității Salonta, judetul Bihor. 

- Valoarea ofertei nu trebuie să depășească valoarea estimate de 25 lei/ persoana/ zi lei fără TVA. 

 

Oferta de preț se va transmite prin orice modalitate și va fi transmisă în termen de 4 zile lucrătoare, 

respectiv până în data de 09.06.2022. 

 

In conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. nr. 395/ 2016 actualizata, cu modificarile si completarile 

ulterioare: 

1. Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, in masura 

in care valoarea estimate a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat pragurile valorica prevazute 

in art. 7 alin. (5) din Lege. 

2. In cazul achizitiei directe, autoritatea contractanta are obligatia de a utiliza catalogul electronic 

sau de a publica anunt intr-o sectiune dedicate a web-ste-ului propriu/ ANAP sau a SEAP, insotit 

de descrierea produselor , serviciilor sau lucrarilor care urmeaza a fi achizitionate. 
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3. Prin exceprie de la alin. (1), in cazul in care valoarea estimate a achizitiei este mai mica de: c) 4.500 

de lei, autoritatea contractanta are dreptul de a plati direct, in baza angajamentului legal, fara 

acceptarea prealabila a unei oferte 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016, actualizată, cu modificările si completarile 

ulterioare, achiziția se va face prin achiziție directă, iar în baza H.G. 395/2016, actualizată, cu modificările 

si completările ulterioare, art. 43, alin. (3), lit. b, actualizată, cu modificările și completările ulterioare: ”În 

cazul în care valoarea estimate a achiziției este mai mică de 70.000 lei, autoritatea contractantă poate 

achiziționa direct pe baza unei singure oferte”. 

 

Criteriul de atribuire a achiziției: În mod exclusiv prețul cel mai scăzut pentru produsului solicitat pentru 

oferta care respectă condițiile solicitate. Prețul ofertei este ferm, în lei și nu se actualizează. 

În speranța unei bune colaborări, vă mulțumim! 

 

Beneficiar, 

Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Velj (GAL VALEA VELJ) 

Reprezentant legal: Clopot Aura Elena 


