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ANUNT - INVITATIE DE PARTICIPARE 

Catre operatorii economici interesati: 

in vederea atribuirii contractului de servicii - PA CHET ALIMENT AR in cadrul proiectului 
"Program-pilot de acordare a unui suport alimentar" 

Procedura aplicata: procedura simplificata proprie , conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit.c) din din Legea 
nr. 98/2016., pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii 
sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2." 

Categoria serviciilor : Cod CPV -55520000-1 Servicii de catering (Rev.2) 

Obiectul contractului: Pachete alimentare zilnice pentru 369 de elevi, dupa cum urmeaza: 369 elevi x 99 
zile= 36.531 pachete 

Durata contractului : 7 luni de la semnarea contractului. 

Valoarea maxim estimata : 441.295 lei fara TVA 

Surse de finantare : Bugetul de stat 

Criteriul de atribuire : Pretul eel mai scazut cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini 

Data �i ora linita de depunere a ofertelor : 17.01.2023, ora 10,00 la sediul Primariei, loc. Satulung nr 128, 
jud. Maramure�. 

Data �i ora deschidere oferte : 17.01.2023, ora 12,00 la sediul Primariei, loc. Satulung nr 128, jud. 
Maramure�. 

Conditii contract: Conform documentatiei de atribuire (Caiet de sarcini, fisa de date, model contract, 
formulare.) Documentatia se va descarca de pe site-ul www.primariasatulung.ro , sectiunea Achizitii, 
"Anunt Pachet Alimentar Program-pilot de acordare a unui suport alimentar " 

Conditii participare: Conform documentatiei de atribuire (Caiet de sarcini, fisa de date, model contract, 
formulare). 

Informatii suplimentare: Ofertele care depasesc valoarea maxima aprobata si/sau care nu indeplinesc 
conditiile impuse vor fi excluse din evaluare, fara sa se solicite clarificari. Ofertele impreuna cu documentele 
solicitate vor fi depuse pana la data de 17.01.2023, ora 10.00. Ofertele depuse dupa aceasta data si ora vor fi 
declarate ca fiind tardive. Documentele aferente achizitiei pot fi descarcate de pe site-ul primaria Satulung, 
Sectiunea Noutatii - " Anunt Pachet Alimentar Program-pilot de acordare a unui suport alimentar". 

Adresa la care se transmit ofertele: Primaria Comunei Satulung, , loc. Satulung nr 128, jud. 
Maramure�. 

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa Primariei Comunei Satulung, loc. Satulung nr 128, 
jud. Maramure�. Tel/fax 0262-283001,tel:0262-283069 E-mail:primariasatulung@yahoo.com



















III.1.5) Informatii privind contractele rezervate: Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:

III.1.6.a) Garantie de participare: Pentru participarea la procedura, fiecare ofertant va constitui o
garantie de participare de 1% din valoarea estimata a achizitiei: 4.412,95 lei.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a
ofertei, respectiv 3 luni de la termenul limita de primire a ofertelor. Formă de constituire a garanţiei de
participare: prin virament bancar în contul Autorităţii Contractante nr. contul
RO43TREZ4365006XXX012798, deschis la Trezoreria Baia Mare , cod fiscal 3626905, printr-un
instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de
asigurări, în condiţiile legii si OP sau prin plata la casieria autoritatii contractante daca valoarea
garantiei de participare este mai mica de 5.000 lei. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.

În cazul utilizării unui instrument de garantare,  acesta trebuie să prevadă că plata garanţiei de
participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul participării în comun la procedura de
atribuire, garanţia de participare trebuie constituită în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în
mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici.

Garantia de participare emisa in alta limba decat va fi insotita de traducerea autorizata in limba
romana.
Documentul de constituire a garantiei de participare va fi depus la sediul autoritatii contractante, pana
la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

III.1.6.b) Garantie de buna executie: Cuantumul garanției de bună execuție este de 5% din valoarea
contractului fără TVA. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la
semnarea contractului de achiziție publică.

Modalități de constituire:

- instrument de garantare;

- virament bancar;

- numerar (pentru valori mai mici de 5000 lei);

- prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale (suma inițială nu mai mică de 0,5
% din prețul contractului).

În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a
reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. În cazul suplimentării valorii
contractului pe parcursul executării acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția în
corelație cu noua valoare.

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

III.1.9) Legislatia aplicabila:

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016;












































































