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I N V I T A Ț I E 

Prin prezenta, Comuna Gratia aduce la cunoștință că este interesată să 
achizitioneze   Servicii de tip masă pe roți - catering pentru membrii din grupul  
țintă în cadrul proiectului cu titlul   ,, Sunt mândru că sunt bunic” finanțat din 
POCU 2014-2020, nr. de identificare contract POCU/436/4/4/127719 si va invita 
sa depuneti oferta tehnica si financiara, avand in vedere urmatoarele: 

 
1. Denumirea autoritatii contractante: Comuna Gratia 

 
           Cod de identificare fiscala: 6691924 
           Adresa sediului social: Comuna Gratia, Str. Libertății , nr. 1, Judetul Teleorman 
           Adresa sediu administrativ de implementare a proiectului:Comuna Gratia  
           ,județul Teleorman 
           Telefon: 0247458301,fax 0247458252 
           e-mail  gratiaprimaria@gmail.com 

 
                    2.Tipul de contract: prestari servicii. 
         Obiectul contractului: Servicii de tip masa pe roti - catering pentru membrii din grupul   
         tinta in cadrul proiectului cu titlul   ,, Sunt mândru că sunt bunic “    , necesare activitatii   
         furnizarea de servicii sociale în comunitate ,subactivitatea Distribuirea de hrană caldă la  
         domiciliu în cadrul proiectului   proiectului  ,, Sunt mândru că sunt bunic” ,aferente  
         Solicitantului – Comuna Gratia 
 
                 3.Denumirea invitatiei: Servicii de tip masa pe roti pentru grupul tinta – catering 
          Contract POCU     436/4/4/127719 
           Valoarea estimată totală, fără TVA: 59.923 LEI . 
          Sursa de finantare: proiect POCU 436/4/4/127719 , finantat din Fondul Social  
          European,Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,      Axa prioritară 4 –  
          Incluziunea socială și combaterea sărăciei    Obiectivul specific 4.1 Reducerea  
          numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin    furnizarea    unor  
          servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate  
          nevoilor specifice în vederea    integrării socio-profesionale 
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                    4.Modalitatea de desfasurare: procedura proprie, conform Anexei 2 la Legea  
                    nr.   98/2016.Pentru depunerea ofertei se vor completa formularele atasate. 

5.Impartirea pe loturi: Nu. 
6.Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate pret. 
7.Conditii de participare: conform caietului de sarcini. 
8.Data limita de depunere a ofertelor: 27.10.2022, ora 12.00. 
9.Data limita pana la care se pot solicita clarificari: 24.10.2022, ora 16.00. 
10.Data limita pana la care se pot furniza raspunsuri la clarificari: 
25.10.2022, ora 16.00. 
11.Modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si 
financiare: conform prevederilor caietului de sarcini si modelelor de 
formulare atasate. 
12.Adresa la care se transmit ofertele: Primăria comunei Gratia,strada 
Libertății nr 1,județul Teleorman. 
13.Limba de redactare a ofertei: română. 
14.Valabilitatea ofertelor: 60 zile. 
15.Modalitate de plata: Plata se face în termen de maxim 90 zile de la 
prestarea serviciilor, din fonduri POCU, în contul furnizorului deschis la 
Trezoreria Statului  . 
16.Moneda in care se transmite oferta de preț: Lei. 
17.Modul de obținere a documentației: atașat invitatiei si/sau 
descarcare de pe http://sicap- prod.e-licitatie.ro/ precum si de pe site-ul  
www.primaria-gratia.ro. 
18.Persoana de contact: Praf Ilie, e-mail: gratiaprimaria@gmail.com. 
19.În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de 
vedere al solicitărilor din caietul de sarcini, se încadreaza în valoarea 
estimată precizată în invitație și este clasată pe primul loc, achizita se va 
finaliza prin incheierea unui contract, în termenul stabilit în caietul de 
sarcini. 
 

PRIMAR                                             MANAGER DE PROIECT 
                       FLOREA ION                                             VIȘAN DANIELA 

http://sicap-/
http://www.primaria-gratia.ro./
mailto:office@eurofed.ro

	I N V I T A Ț I E
	Prin prezenta, Comuna Gratia aduce la cunoștință că este interesată să achizitioneze   Servicii de tip masă pe roți - catering pentru membrii din grupul  țintă în cadrul proiectului cu titlul   ,, Sunt mândru că sunt bunic” finanțat din POCU 2014-2020...


