
                               ANUNT       -     PROCEDURA PROPRIE SIMPLIFICATA 

 

Privind achizitionarea de serviciii de catering in cadrul  Programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati 

de invatamant preuniversitar de stat 
 
Ca urmare a : 

- OUG 105 /2022 privind aprobarea continuarii Programului  pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de 
invatamant preuniversitar de stat 

- HGR nr.1152 pentru aprobarea Normelor metodolohice de aplicare 
aprevederilor OUG 105/2022 

- Ordinul 6190 din 1 noiembrie 2022 
In temeiul : 
-art.68,alin.10,lit.h  si art.111 din legea 98/2016 privind achizitiile publice 
 Comuna Ulmu achizitioneaza servicii de catering  ce facparte din Anexa 2 la Legea 98/2019 
privind achizitiile publice. 
 
1.Modalitatea de atribuire a contractului: Procedura proprie simplificata 
 
Detalii anunt : 
Tip anunt: Anunt de participare 
Tip contract : Servicii 
Denumire achizitie : Servicii de catering pentru elevi 
Cod CPV: 55524000-9 Servicii de catering pentru scoli (Rev.2 ) 
Valoarea estimate a achizitiei :340 174,72 RON 
 Beneficiar : UAT COMUNA ULMU 
 Localitatea: Str.Liviu Rebreanu nr.25,localitatea Ulmu, Comuna Ulmu, Judetul 
Braila,cod postal 817190, România ,Număr de telefon: 0239.638.171, 
 Adresă poștă electronică: primaria_ulmu@yahoo.com, 
 Adresa profilului cumparatorului (URL): https://www.primariaulmu.ro 
 
 
2.Descrierea contractului : 
 

Obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura il reprezinta furnizarea serviciilor de 
catering pentru elevii scolii Gimnaziale ”General Stan Poetas ” loc. Ulmu,comuna Ulmu in 
conformitate cu HGR nr.1152/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea Programului-
pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat. 

 Prestatorul va asigura  zilnic pregatirea, prepararea si livrarea unei mese calde pentru 
copiii care frecventeaza cursurile Scolii Gimnaziale ”General Stan Poetas” din comuna 
Ulmu,jud. Braila, , -invatamant prescolar, primar si gimnazial din sat Ulmu  si prescolar din 
sat Jugureanu,   in perioada desfasurarii activitatii didactice, de la data primirii ordinului de 
livrare pana la sfarsitul anului scolar 2022-2023./ 
        Numarul portiilor de masa calda se distribuie zilnic in functie de numarul de prescolari si 
elevi prezenti la cursuri si va fi comunicat zilnic prestatorului pana la ora 8.30 de catre 



conducerea Scolii Gimnaziale ”General Stan Poetas” din comuna Ulmu,jud. Braila, sau 
imputernicitul acesteia. 
       Pentru anul scolar 2022 se vor distribui portii de masa calda pentru beneficiarii 
Programului. 
       Numarul de prescolari si elevi care urmeaza sa beneficieze de prevederile OUG 
105/2022 este cel comunicat de catre conducerea Scolii Gimnaziale ”General Stan Poetas” 
din comuna Ulmu,jud. Braila, str.1 Decembrie 1918,nr. 16, si anume 263 de copii. 
       Cantitatile maxime zilnice: 263 portii masa calda/zi de curs. 
       Cantitatile totale contractate pentru anul scolar 2022-2023:  
 
       Masa calda maxim pentru 263 de prescolari si elevi/zi/numar mediu de 94 zile de curs 
aferente anului scolar 2022-2023. 
       Cantitati maxime: 263 unitati/zi x 94 zile=24722 unitati(portii masa calda). 
 
3. Conditii de participare ofertanti/candidati 
 Ofertantii/candidatii vor depune /transmite pe adresa autoritatii contractante ofertele 
continand urmatoarele : 
 
-Scrisoarea de inaintare 

-Documentele de calificare si selectie  

-Propunerea financiara 

-Propunerea tehnica intocmita pe baza cerintelor din Caietul de sarcini, 
Data limita pentru  depunerea ofertelor:16.01.2022,ora 14.00 
Solicitari de clarificari :6 (sase)zile inainte de data limita de depunere a ofertelor 
 
4. Criterii de atribuire 
 
Cel mai bun raport calitate prêt 
 
In vederea pregatirii ofertelor anexam:  
-Caietul de sarcini 
-Fisa de date a achizitiei 
-Model Contract 
-Formulare 
-Strategia de contractare privind procedura proprie simplificata 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 


