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ANUNȚ DE LICITAȚIE
Autoritatea Contractantă ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BANEA", cu sediul în Localitate:
Măcin Str. Florilor nr.30, cod poștal 825300, tel./fax. +40 240 571004, email:
scoalagheorghebanea@yahoo.com, organizează procedura simplificată proprie, prin care, în
baza prevederilor „Procedurii formalizate privind normele procedurale interne privitoare la
achiziția de servicii sociale și alte servicii prevăzute în anexa 2 la legea 98/2016 cu valori mai
mici decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin (1) din legea 98/2016”, aprobată
la nivelul ȘCOLII GIMNAZIALE „GHEORGHE BANEA", cu respectarea principiilor prevăzute la
Art. 2 alin. (2) din Legea 98/2016 dorește să atribuie contractul de «Servicii de Catering pentru
persoanele implicate în programul „A doua șansă” din cadrul proiectului „INCLUZIUNEImplementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din Orașul Măcin,
pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei”-POCU 2014-2020SMIS 114715», cu o valoare estimată de 62.614,68 lei (fără TVA) conform condițiilor din caietul
de sarcini și invită toți operatorii economici interesați să depună oferte în acest sens, conform
prevederilor Documentației de atribuire.
Documentația de atribuire se poate obține din SEAP (secțiunea „Publicitate anunțuri”) precum și
de pe site-ul ȘCOLII GIMNAZIALE „GHEORGHE BANEA", (www.scoala-ghbanea-macin.ro secțiunea
„Achiziții Publice”), unde se vor regăsi și formulare în format editabil, pentru întocmirea cu
ușurință a documentelor ofertei.
Oferta şi documentele care însoțesc oferta se vor depune la sediul ȘCOLII GIMNAZIALE
"GHEORGHE BANEA", până la data de 06.02.2020, ora 16.00.
Garanția de participare la procedură în cuantum de 620,00 lei se va constitui în favoarea
Achizitorului, conform instrucțiunilor din Documentația de atribuire, până la data limită de
depunere a ofertelor.
Operatorii economici interesați pot transmite autorității contractante (prin e-mail sau fax)
solicitări de clarificări cu privire la conținutul documentației de atribuire, cel târziu în a 6 zi
înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Răspunsul autorității contractante la aceste
solicitări de clarificări se va publica pe site-ul ȘCOLII GIMNAZIALE "GHEORGHE BANEA",
(www.scoala-ghbanea-macin.ro secțiunea „Achiziții Publice”) cu cel târziu 3 zile înainte de date
limită de depunere a ofertelor indicată mai sus.
Vă așteptăm!
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