
 

PRIMĂRIA COMUNEI CALVINI 
Tel.: 0238/523.647, Fax.: 0238/551.203 

Sediu: Sat Calvini, Comuna Calvini, Judetul Buzău 

 Cod postal 127130 

 

           

           
Nr. _____ din _____________                     

 

 

 
Către:  ______________________________________ 
 

Referintă: Invitaţie de participare pentru achiziţia publică de servicii 
din Anexa IIB la OUG 34/2006 actualizata 

 
 

 

Prin prezenta, Comuna Calvini invita ofertantii, al caror obiect de activitate 

corespunde cerintelor documentatiei de atribuire, sa depuna oferta, in vederea 

atribuirii contractului de prestare de: «Servicii de catering în cadrul proiectului 
”Construire centru de zi, alei carosabile și pietonale, fosă septică, foraj de apă, 

rezervor înmagazinare apă, stație de clorinare, stație de pompare, utilități și 

branșamente în comunitatea romă din satul Bâscenii de jos, comuna Calvini, județul 

Buzău"- lucrări finanțate prin FRDS, potrivit contractului de finanţare nr. 
38L/18.12.2014/SEE». 
 

COD CPV:  55520000-1 - Servicii de catering. 
 

Caracteristicile generale ale serviciilor mentionate: Servicii de catering (producere, 
transport, și distribuție) produse alimentare pentru 90 elevi si prescolari. 
 

1.Denumirea autorităţii contractante: COMUNA CALVINI 

2.Adresa: Comuna Calvini, Judeţul Buzău, cod 127130 

3. Telefon: 0238/523.647, 0238/551.203 

4. Fax: 0238/551.203 

5. Email: primaria.calvini yahoo.com 

7. Pagina de Internet: www.primariacalvini.ro 

8. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: procedura conform 

normelor procedurale interne de achizitie a serviciilor din Anexa IIB la O.U.G. nr. 

34/2006 actualizată 

9. Sursa de finantare a contractului: FRDS, potrivit contractului de finanţare nr. 

38L/18.12.2014/SEE 

10. Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte: servicii de catering. 

11. Locul de prestare a serviciilor: Sat Bâscenii de Jos, Comuna Calvini, județul Buzău. 

12. Ofertantii pot depune oferta numai pentru intreaga gama de servicii solicitate. 

13. Durata de valabilitate a contractului: 5 luni. 



14. Informatii si clarificari: 

a) compartimentul de la care se poate obtine un exemplar din documentatie: Primaria 

Comunei Calvini.  

Persoana de contact: dl. Corneliu PÂRVAN. 

Delegatul din partea societăţii interesate va prezenta un mandat (împuternicire) în 

acest sens şi copie după actul de identitate. 

b) Documentaţia  de atribuire poate fi descarcată şi de pe pagina de Internet proprie a 

Consiliului judeţean www.primariacalvini.ro; 

c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 30.10.2015, ora 14:00 

15. Data limita de depunere a ofertelor: 02.11.2015, ora 10:00. 

16. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primariei Comunei Calvini, 

Comuna Calvini, Judeţul Buzău, cod 127130. 

17. Limba de redactare a ofertei: română. 

18. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: reprezentanţi împuterniciţi ai 

ofertanţilor. 

19. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 02.11.2015, ora 11:00, la sediul Primariei 
Comunei Calvini, Comuna Calvini, Judeţul Buzău, cod 127130 

20. Garanţiile ce trebuie furnizate de către ofertanţi: potrivit Documentatiei de 
Atribuire. 

21. Modalităţile principale de finanţare şi de plata şi/sau referirile la prevederile care 

le reglementează: Contractul este finanţat din FRDS, plata urmând a se efectua în cel 

mult 30 zile de la emiterea facturilor lunare. 

22. Forma juridică în care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul de servicii: Asociaţie legalizată. 

23. Criteriile de calificare pe care trebuie sa le îndeplinească ofertanţii: potrivit 

documentatiei de atribuire (anexată prezentei): 

� documente care dovedesc situaţia personală a ofertantului,  

� documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activităţii profesionale,  

� documente care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea economica, 

24. Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanţi: propunerea tehnica si 
propunerea financiara 

25. Menţionarea prevederilor legale, reglementărilor sau dispoziţiilor administrative, 

în cazurile în care prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii 

profesionale: nu este cazul. 

26. Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile de la data deschiderii ofertelor. 

27. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai 

scazut.  

28. Valoare estimată: 87.096,77 lei exclusiv TVA 

29. Nu se accepta actualizarea pretului contractului. Pretul din oferta rămâne ferm in 

RON. 



30. Nu se accepta oferte alternative. 

31. Ofertantii au obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei, precum si 

de a anexa un opis al documentelor prezentate. 

32. Instrucţiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice: 

conform modelului din Formularul C1. 

33. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: 

conform modelului din Formularul 3. 

34. Data pentru care se determină echivalenţa RON/euro: conform cursului BNR: data 

de 23.10.2015. 

35. Contestaţiile se transmit: la CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A 
CONTESTATIILOR - sediul în Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, Cod Postal 

030084. 
 

    Cu consideraţie 

Nume/prenume: Nicolae Nedelcu CURELEA 

Functia:  Primar 

Semnătura:  

Ştampila:  

 


