
ACHIZITIE DIRECTA 

INVITATIE DE PREZENTARE DE OFERTE

Fundatia Copiii in Dificultate, cu sediul in Str. Radu de la Afumati nr.16, sector 2, Bucuresti,
beneficiar al finantarii nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bucuresti prin bugetul
Directiei  Generale  de  Asistenta  Sociala  a  Municipiului  Bucuresti  în  baza  contractului  nr.
RS4815/68 din 01.11.2018, în cadrul proiectului „Diferiti, dar impreuna intr-o comunitate mai
bine  informata” doreste  achizitionarea  de  Servicii  de  catering  (  CPV  55300000-3)  pentru
Conferinta de lansare a proiectului de la Palatul Copiilor Bucuresti, in data de 04.12.2018.

Obiectul contractului constă în furnizarea de:

Servicii de catering conform tabelului, in cadrul proiectului finantat  de la bugetul local al
Municipiului Bucuresti prin bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului
Bucuresti  în  baza contractului  nr.  RS4815/68 din 01.11.2018, pentru proiectul  „Diferiti,  dar
impreuna intr-o comunitate mai bine informata”.

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului este pretul cel mai scazut.  

Termen limita de livrare : 04.12.2018
Durata contractului: 30 de zile

VALOARE TOTALA ESTIMATA –   3078 lei, fara TVA;

Pentru alte informatii suplimentare la sediul Fundatiei sau la tel: 021.2103121, fax: 021.2103121,
e- mail: bucuresti@cid.org.ro

Data limita pentru primirea ofertelor este 29.11.2018 ora 16.00 la adresa Str. Radu de la
Afumati nr.16, sector 2, Bucuresti, sediul Fundatiei Copii in Dificultate sau in format electronic
la adresa de email: bucuresti@cid.org.ro

Data pentru deschiderea ofertelor este 03.12.2018 ora 10.00.

Furnizare   Servicii de editare si tiparire materiale publicitare    conform tabelului:

mailto:bucuresti@cid.org.ro


Nr
.

crt
Denumire si caracteristici produs Servicii Buc

1 Servicii catering 
Gustare calda si rece,

apa plata si minerala, su-
curi

100 persoane

Prestatorul va pune la dispozitie si vesela aferenta servirii mesei
Prestatorul va asigura transportul la locatia de desfasurare a evenimentului

Plata se va face in maxim 30 de zile de la emiterea facturii dupa prestarea serviciului.

TERMEN DE LIVRARE: 04.12.2018
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