Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/18/4/4.1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360
grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin
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Nr. 63/19.10.2018
REF: depunere oferte pentru achiziţionarea de materii prime
necesare desfasurarii activitatii A.7.3. Luna tolerantei

Achizitor
Calitatea achizitorului
în cadrul proiectului
Titlul proiectului
POCU
Contract
Apel
Denumirea contractului
de achiziţie
Obiectul contractului
de achiziţie

APDRP - Asociaţia Pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat
Partener 3
Măsuri integrate pentru comunitate
POCU/18/4/1/103133
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
POCU/18/4/4.1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în
comunitățile marginalizate în care există populație aparținând
minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate”
Furnizare de materii prime
Obiectul contractului consta in furnizare de materii prime
necesare desfasurarii activitatii A.7.3. Luna tolerantei
(desfasurarea „Festivalul bucatelor traditionale locale”)

În conformitate cu:
 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 O.U.G nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra
sistemului achizițiilor publice;
 H.G. nr. 419/2018 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016;
 Ordinul 6712/890/2017 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene și Agenția Națională pentru Achiziții Publice, privind modul de efectuare
a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat;
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 Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea Procedurii
competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor private pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;
 Prevederile contractului de finanțare POCU/18/4/1/103133 proiect “Măsuri integrate
pentru comunitate”, calitatea de Partener 3 în cadrul proiectului;
APDRP - Asociaţia Pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat are calitate de “autoritate
contractantă” în sensul Art. 4 alin (1) din Lg nr. 98/2016, în derularea procedurilor de achiziții pentru
implementarea activităților din cadrul Proiectului “Măsuri integrate pentru comunitate”, contract
POCU/18/4/1/103133.
APDRP - Asociaţia Pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat in calitate de Partener 3 al proiectului
participa la desfasurarea activitatii A.7. Intervenții în domeniul combaterii discriminării și
promovării multiculturalismului, respectiv a subactivitatii A.7.3. Luna tolerantei. Pe parcursul Lunii
Tolerantei (editia I 2018, editia II 2019) vor fi organizate o serie de activitati in perioadele urmatoare:
01.11.2018 – 14.12.2018 (editia I), 01.11.2019 – 14.12.2019 (editia II). Unul din rezultatele vizate
de aceasta activitate este ca 180 de persoane din grupul tinta sa dezvolte atitudini de sustinere a
diversitatii si de promovare a tolerantei.
„Luna tolerantei” implica, conform cererii de finatare, desfasurarea „Festivalul bucatelor
traditionale locale” in cadrul caruia vor fi participanti din comunitate (romani, romi, rudari, romi
traditionali pletosi). In desfasurarea activitatii este prevazuta pregatirea unor mancaruri traditionale
ce vor fi servite participantilor sub forma de degustare/masa calda. De asemenea pe durata
evenimentelor se vor disemina in comunitate materiale informative cu mesaje antidiscriminare pe
temele: antidiscriminare, toleranta etc. de catre voluntarii implicati, cu ajutorul expertilor din aceasta
activitate.
In vederea desfasurarii in conditii optime a subactivitatii A 7.3. este necesara demararea si derularea
achizitiei de materii prime. Vor fi achizitionate materii prime necesare pregatirii mancarii, materii
prime necesare servirii mesei/degustarii, materiale promotionale (afise, flyere, cani personalizate),
produse papetarie (coala, markere, posti-turi, pixuri), materii prime pentru animatie (poi-poi, orez
pentru poi-poi, mingii, baloane).
Avand in vedere rezultatul activitatii „180 de persoane din grupul tinta vor dezvolta atitudini de
sustinere a diversitatii si promovare a tolerantei prezentate in rezultatele evenimentelor” necesarul
de materii prime in vederea desfasurarii evenimentului „Luna tolerantei” se va calcula prin raportare
la numarul de 180 persoane/editie.
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In vederea desfasurarii in conditii optime a evenimentului „Luna tolerantei”, conform cererii de
finatare si bugetului aprobat, si luand in calcul desfasurarea „Festivalului bucatelor traditionale
locale” s-a stabilit urmatorul necesar de materii prime (produse) aferent unei editii:
Cantitate / editie Cantitate aferenta celor
Luna Tolerantei 2 editii Luna Tolerantei
Materii prime necesare pregatirii mancarii in cadrul „Festivalului bucatelor traditionale locale”
100
200
Carne de porc, kg
100
200
Carne de pui, kg
720
1440
Paine chifla, buc
6
12
Condimente, kg
50
100
Sosuri, buc
Legume (ceapa, morcovi, telina, patrunjel radacina,
1
2
ciuperci, marar, leustean, patrunjel frunze)
1
2
Recipiente pentru depozitarea/pregatirea alimentelor
180
360
Farfurii adanci, buc
180
360
Farfurii plate, buc
360
720
Cutite, buc
360
720
Furculite, buc
360
720
Pahre de unica folosinta, buc
1000
2000
Servetele, buc
30
60
Carbuni, sac
Materii prime: materiale promotionale, papetarie, materii prime pentru animatie
30
60
Coala A4 alba, 500 coli/top, top
10
20
Coala A4 colorata, 500 coli/top, top
20
40
Postit, set
30
60
Marker, buc
180
360
Pix, buc
180
360
Cani personalizate, buc
30
60
Mingi, buc
5
10
Orez ptr poi-poi, kg
Materii prime – resurse materiale necesare desfasurarii evenimentului: avand in vedere ca
evenimentul „Luna tolerantei” presupune pregatirea de mancare, este necesara asigurarea unor
conditii optime (de igiena sanitar veterinara) precum si utilaje adegvate.
Denumire produs/materie prima
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Astfel se solicita asigurarea urmatoarelor:
Utilaje (feliator, gratar, mixer, tuci, pirostrii, scule
mici de bucatarie, solnite, oliviere, tavi de inox cu
capac, pubele); vitrine frigorifice; frigidere; mese;
scaune; gererator de curent si conbustibil (in cazul in
care locatia aleasa de catre Achizitor nu permite
conecatrea utilajelor la reteaua publica de
electricitate)

1

2

Estimarea valorii contractului de achizitie furnizare de materii prime necesare desfasurarii
activitatii A.7.3. Luna tolerantei, este urmatoarea:

Denumire produs/materie prima

Cantitate /
editie
Luna
Tolerantei

Cantitate
aferenta
celor 2
editii Luna
Tolerantei

Pret
unitar
fara
TVA

Pret
total
fara
TVA

COTA
TVA

tva

Materii prime necesare pregatirii mancarii in cadrul „Festivalului bucatelor traditionale locale”
Carne de porc, kg

100

200

23

0,09

4600

414

Carne de pui, kg

100

200

20

0,09

4000

360

Paine chifla, buc

720

1440

0,7

0,09

1008

90,72

Condimente, kg

6

12

300

0,09

3600

324

Sosuri, buc
Legume (ceapa, morcovi, telina,
patrunjel radacina, ciuperci, marar,
leustean, patrunjel frunze)

50

100

30

0,09

3000

270

1

2

6000

0,09

12000

1080

1

2

4000

0,19

8000

1520

Farfurii adanci, buc

180

360

1

0,19

360

68,4

Farfurii plate, buc

180

360

1

0,19

360

68,4

Cutite, buc

360

720

0,5

0,19

360

68,4

Furculite, buc

360

720

0,5

0,19

360

68,4

Recipiente pentru
depozitarea/pregatirea alimentelor
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Pahare de unica folosinta, buc

360

720

0,5

0,19

360

68,4

Servetele, buc

1000

2000

0,5

0,19

1000

190

Carbuni, sac

30

60

30

0,19

1800

342

Materii prime: materiale promotionale, papetarie, materii prime pentru animatie
Coala A4 alba, 500 coli/top, top

30

60

15

0,19

900

171

Coala A4 colorata, 500 coli/top, top

10

20

30

0,19

600

114

Postit, set

20

40

5

0,19

200

38

Marker, buc

30

60

5

0,19

300

57

Pix, buc

180

360

3

0,19

1080

205,2

Cani personalizate, buc

180

360

35

0,19

12600

2394

Mingi, buc

30

60

15

0,19

900

171

Orez ptr poi-poi, kg

5

10

7

0,09

70

6,3

Materii prime – resurse materiale necesare desfasurarii evenimentului: avand in vedere ca evenimentul
„Luna tolerantei” presupune pregatirea de mancare, este necesara asigurarea unor conditii optime (de
igiena sanitar veterinara) precum si utilaje adegvate. Astfel se solicita asigurarea urmatoarelor:
Utilaje (feliator, gratar, mixer, tuci,
pirostrii, scule mici de bucatarie, solnite,
oliviere, tavi de inox cu capac, pubele);
vitrine frigorifice; frigidere; mese;
scaune; gererator de curent si
conbustibil (in cazul in care locatia
aleasa de catre Achizitor nu permite
conecatrea utilajelor la reteaua publica
de electricitate)

1

2

21271

0,19

42542

PRET TOTAL FARA TVA
TVA, cota 9%
TVA, cota 19%
PRET TOTAL CU TVA
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8082,98

100.000,00 lei
2.545,02 lei
13.627,18 lei
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In situatia in care furnizorul nu poate furniza intreaga gama de materii prime asa cum este descrisa
mai sus poate participa la prezenta procedura de achizitie in cadrul unei asocieri.
Conform cererii de finatare si graficul de desfasurare al activitatilor proiectului, se vor desfasura 2
editii „Luna tolerantei”. Prima editie este stabilita pentru perioada noiembrie – decembrie 2018,
cea de a doua editie este prevazuta a se desfasura in perioada noiembrie – decembrie 2019.
Achizitorul va informa Furnizorul, cu mimimum 30 zile calendaristice inainte, data exacta de
desfasurare.




-

Termenul estimat/data previzionată de realizare a achiziției: 26.10.2018
Durata contractului: 31.12.2019
Data şi ora-limită de transmitere/depunere a ofertei: 24.10.2018, orele 12.00:
Oferta va include cel puțin:
pretul produselor, fără TVA
centralizatorul cu produsele ofertate si specificatiile tehice aferente
 Adresa la care se transmit/depun ofertele: office@adrp.ro , Str Iancu Jianu nr. 6 Mun.
Craiova, Jud Dolj
 Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut
 Tipul de contract propus: avand in vedere sursa de cofinantare, Fondul Social European
prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 POCU/18/4/4.1, consideram
oportuna semnarea unui contract, respectiv contract de furnizare.

APDRP - ASOCIAŢIA PENTRU
DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI PARTENERIAT
GHITA Marian
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