Nr. 1918/10.05.2022
Invitatație particpare
In vederea realizării activităților specifice Proiectului ANELIS PLUS 2020 vă rugăm
ca, până la data de 13.05.2022, ora 12.00, să ne trimiteţi oferta dumneavoastră, fundamentată pe
cerințele prezentate mai jos.
1. Autoritatea contractanta: Asociația Universităților, Institutelor de CercetareDezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România -ANELIS PLUS
din Iasi, B-dul Carol I, nr. 11, Tel 0040232201151, fax 004023201025;
2. Denumirea serviciilor/cod CPV Servicii pentru organizare evenimente, CPV
79952000-2, 55520000-1;
3. Sursa de finantare: fonduri nerambursabile +fonduri proprii;
4. Valoarea estimată: 7.650, 00 lei cu TVA (3 evenimente)
5. Termen limita de depunere a ofertelor: 13.05.2022 ora 12.00
Adresa la care se transmite oferta: Asociația Universităților, Institutelor de CercetareDezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România - ANELIS PLUS, B-dul
Carol I, nr. 11din Iași, Cod 700506 – IAŞI sau adresa de e-mail cristina_lupu1000@yahoo.com
6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile;
7. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scazut
8. Tipul procedurii: Procedura proprie
Preambul:
Perioada: 16-18 mai 2022, interval orar 8.00-17.00
Participanți – aproximativ 30 de persoane
Locație- 16 mai 2022 interval orar 9.00-17.00 sala 10 a UMF, str Victor Babeș nr. 8, Cluj
Napoca
Locație – 17 mai 2022 interval orar 9.00-17.00 sala Club a UBB, str. Em. De Martonne
nr1, Cluj Napoca
Locație - 18 mai 2022 interval orar 9.00-17.00 sala Club a UBB, str. Em. De Martonne
nr1, Cluj Napoca
Coffe Break pentru 30 persoane: cafea (200 ml/persoană); apă/suc; patiserie
dulce/patiserie sărată (ptr aprox 30 pers)
Pranz sub forma de bufet suedez compus din Aperitive + Platou cald (pentru 30 persoane)

Aperitive reci : aripioare de pui,inele de ceapă, crispy de pui, ruladă doboș, tartine cu somojn și
cremă de branză, roșii chery, castraveți,ardei roșu
Platouri calde: cărnăciori, cotlet la grătar, ceafă marinate, cașcaval pane, pulpă de pui dezosată,
piept de pui, cartofi parizeni, cartofi țărănești
Alte precizări:
Servire: min 1 ospătar pe toata perioada de desfășurare a evenimentului
Se vor asigura toate echipamentele şi bunurile necesare păstrării produselor în
condițiile specifice (cald-rece) și servirii. Accesorii servire: farfurii, tacâmuri, pahare - NU
din plastic, fețe de masa, dispozitive de păstrarea preparatelor.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru întreaga ofertă.
În ofertă vor fi incluse toate cheltuielile ce ţin de prestarea serviciilor cu personal calificat, la
locatia, în ziua si la orele specificate in solicitare.
Prețul va fi exprimat în lei fără TVA/persoană. Adjudecarea se va realiza la nivelul intregii
oferte.
Oferta va fi însoțită de :
- copie a certificatului constatator din care să rezulte că obiectul de activitate al ofertantului
include prestarea serviciilor ce fac obiectul achiziţiei publice, respectiv servicii catering
- copie a documentului de înregistrare/autorizare sanitar veterinara și pentru siguranța
alimentelor pentru activitatea de catering,
- dovada deținerii unui mijloc de transport alimente autorizat sanitar-veterinar pentru
transportul produselor solicitate.
Plata se va face prin virament bancar într-un cont indicat de executant, în termen de
maxim 30 zile calendaristice de la data recepției în baza facturii fiscale și a procesului verbal de
recepție a serviciilor semnat de beneficiar.
Oferta tehnică și de preț se va transmite la adresa de e-mail cristina_lupu1000@yahoo.com
sau la sediul Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și Bibliotecilor
Centrale Universitare din România -ANELIS PLUS, B-dul Carol I, nr. 11din Iași.
Întocmit,
Asistent Achziții Publice
Proiect Anelis Plus 2020
Cristina Lupu

