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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

 

 

ANUNŢ DE ACHIZIŢIE 
Publicat la data de 22.06.2012 

 
 
S.C. Convex Network S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Calea Griviţei, nr. 180, etaj 1, CIF 

17193925, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/2019/2005, în calitate de 

Beneficiar al contractului de finanţare  POSDRU/110/5.2/G/86945, anunţă lansarea procedurii de 

cercetare a pieţei – studiu al pieţei, conform Instrucţiunii 26 AMPOSDRU, pentru achiziţionarea de 

"Servicii de livrare a hranei pentru cursanti" - cod CPV 55521200-0. 

 
Achiziţia se derulează în cadrul proiectului ID 86945 “Dezvoltarea abilităţilor de antreprenoriat şi 
angajare în mediul rural”, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional 
Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,  Axa prioritară 5 „Promovarea 
măsurilor active de ocupare”,  Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe 
termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de 
muncă”.  
 
Principalele caracteristici ale serviciilor achiziţionate: 
 Serviciile de catering vor consta în livrarea de hrană caldă/rece pentru participanţii la programul de 

formare, consiliere şi orientare profesională, desfăşurat în cadrul proiectului menţionat anterior.  

 Contractul se va derula, în principiu, în perioada Iulie 2012 - August 2013, iar locul livrării 

produselor va fi Laboratorul local de formare din Comuna Săuleşti, judeţul Gorj. 

 Numărul mediu zilnic de porţii livrate este 10. Calendarul livrărilor va fi stabilit împreună cu 

reprezentantul Beneficiarului. Facturarea serviciilor va fi săptămânală / lunară şi va reflecta numărul 

real de porţii livrate în perioada respectivă de facturare. 

 Preţul maximal al unei porţii de hrană caldă/rece este de 20 lei, fără TVA. Valoarea estimată a 

întregului contract este de 34.000 lei, fără TVA. 

 
Cerinţe pentru ofertanţi: 
 Ofertanţii trebuie să fie persoane juridice legal înregistrate, cu sediul în România, care să fie 

autorizate pentru prepararea şi/sau comercializarea produselor alimentare. Demonstrarea conformităţii 

cu această cerinţă se va face prin depunerea Certificatului de înregistrare a firmei (copie conformă cu 

originalul) şi a documentului de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor (copie 

conformă cu originalul). 

 Ofertele vor exprima preţul ofertat per porţie de hrană caldă/rece, care va include toate cheltuielile 

conexe, după caz (transport la locul de livrare, pahare şi tacâmuri de unică folosinţă, alte 

consumabile). Ofertele vor conţine şi un exemplu de meniu zilnic.    

 
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. 

 

Ofertele, redactate în limba română si cu preţul exprimat in Lei, pot fi depuse până la data de 
29.06.2012, ora 10.00, la sediul al S.C. Convex Network S.R.L. situat în Bucureşti, Sector 1, Calea 
Griviţei, nr. 180, etaj 1 (Coral Business Center) sau pot fi trimise prin fax, la nr. 0314 251 902 sau prin 
e-mail, la adresa posdru@convex-network.ro 

 

Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la adresa de e-mail posdru@convex-network.ro sau la 
telefon 0314 251 903, persoana de contact Ioana Cojocariu, Secretar de proiect. 
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