
 
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea 
de măsuri integrate 
Titlul proiectului: Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede 

Cod SMIS 2014+ 102081 
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ANUNT DE ATRIBUIRE  

 
la procedura de achiziții pentru atribuirea contractului  

servicii de hrana (catering) 
 

Autoritatea contractanta : Asociatia de Prietenie Romano Franceza ROMFRA  

Alexandria, cu sediul social în municipiul Alexandria, Str. Mihail Kogalniceanu nr. 46-48, 

județul Teleorman  

 

Obiectul contractului atribuit :  Servicii de hrana (catering) pentru participanții la cursurile 
de calificare desfașurate în cadrul proiectului “Un viitor mai bun prin eforturi comune în 
Municipiul Roșiorii de Vede “, Cod SMIS 2014+ 102081. 

 

Procedura de achiziție: Procedura simplificata proprie conform Legii 98/2016 

Procedura de achiziție este organizată în baza Normelor Interne privind procedura 
simplificată proprie pentru achiziția de servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în 
anexa 2 la Legea 98/2016.  

Valoarea estimată: 196.542  lei  fără TVA. 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. 

Numărul de oferte primite: 2 

Ofertantul castigator  SC Bon Apetit Mon Ami SRL , Alexandria,Str. Av. Alexandru Colfescu,nr 

49, telefon/fax: 0766626560, e-mail: bonappetitmonami14@yahoo.com , număr de înmatriculare J34/292/2014,  

cod fiscal RO 33369161  

Locul de furnizare al contractului: Municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman. 

Data semnării acordului cadru / contractului subsecvent  de prestări servicii: 12.03.2018 ,  

Nr. acord cadru :79 /12.03.2018 , nr. contract subsecvent 1/12.03.2018 

Valoarea contractata 195.840,00  lei  fără TVA 

 

Sursa de finanțare: Bugetul proiectului „Un viitor mai bun prin eforturi comune în municipiul 
Roșiori de Vede”. 

 

Data publicarii prezentului anunț : 14.03.2018 
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