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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA



Denumire oficiala: ARAS-ASOCIATIA ROMANA ANTI-SIDA CIF: 5466592
Adresa: Strada Sos. Pantelimon, Nr. 86, Sector: 2 Tara: Romania
Tel: +40 212102077 Fax: +40 212108251 E-mail: DRAGOS.MARCU@ARASNET.RO Punct(e) de
contact: DRAGOS MARCU In atentia: : DRAGOS MARCU
ANUNT



Denumire contract:
Servicii de catering (hrană pacienți) cu livrare în municipiul Galați

Data limita depunere oferta:
08.12.2021 15:00

Cod si denumire
Tip
CPV:
anunt: Tip
contract: 55520000-1 Anexa
2

Servicii

Servicii de catering
(Rev.2)

Valoare
estimata:
16.713,60
RON

Caiet de sarcini:
DOCUMENTATIE - Servicii de catering
(hrana pacienti) cu livrare in
municipiul Galati.pdf

Descriere contract:
Servicii de catering (hrană pacienți) cu livrare în municipiul Galați, în cadrul proiectului POCU cu titlul „P
rogram regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tr
atament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C
din regiunile Nord-Est și Sud-Est – LIVE(RO) 2 – EST”, cod SMIS: 2014+: 136209, conform documentației a
tașate.

Conditii referitoare la contract:
Conform documentației atașate.

Conditii de participare:
Propunerea tehnică va fi elaborată ținând cont de structura prezentată în cadrul Specificațiilor tehnice.
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prev
ăzute în Specificațiile tehnice (Formularul nr. 1). ATENȚIE: Netratarea aspectelor menționate în cadrul S
pecificațiilor tehnice va atrage respingerea ofertei. - Propunerea financiară (Formularul nr. 2) trebuie să
fie prezentată în Lei, valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale. Documentele de fundamentare
a valorii Propunerii financiare care vor fi prezentate în cadrul ofertei sunt: a) Centralizatorul de prețuri
(Anexa la formularul de ofertă). Oferta financiară va consemna valoarea totală aferentă contractului pe
ntru care se depune oferta. ATENȚIE: Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care p
ot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. - NU se acceptă oferte alternati

ve la oferta de bază. - NU se acceptă oferte întârziate. Ofertanții au obligația de a depune, împreună cu
propunerea tehnică și propunerea financiară, următoarele documente: - Declaraţia privind acceptarea
clauzelor contractuale (Formularul nr. 3); - Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu s
e află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională
de a presta serviciile ce fac obiectul achiziției. Informațiile din certificatul constatator să fie reale/valide l
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Prețul cel mai scăzut, cu respectarea tuturor cerințelor tehnice minimale solicitate și cu încadrarea în va
loarea estimată.

Informatii suplimentare:
Ofertele se transmit la adresa de e-mail aras@arasnet.ro până la data și ora limită precizate în anunțul
de publicitate. Ofertele depuse după data și ora comunicată nu vor fi luate în considerare. În cazul în ca
re două sau mai multe oferte vor avea prețuri egale, Autoritatea contractantă va solicita retransmiterea
ofertei financiare. Ofertanții pot solicita clarificări până cel târziu joi, 02.12.2021, ora 15:00. Eventualele
răspunsuri la solicitările de clarificări adresate, vor fi publicate, pe site-ul https://arasnet.ro/anunturi-de
-achizitii/, până luni, 06.12.2021, ora 15:00.
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