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DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Serviciul Achiziţii 

Telefon: +40 (21) 305 88 59 

Fax:  +40 (21) 305 88 59 

e-mail: achizitii.licitatii@tvr.ro 

     
 
     

 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 
 Societatea Română de Televiziune va selecta un prestator pentru activităţi de 
alimentaţie publică şi/sau servicii de preparare şi servire a mesei pentru salariaţi. 
 Spaţiile pentru desfăşurarea acestor activităţi vor fi puse la dispoziţia prestatorului de 
către SRTV, şi sunt menţionate in caietul de sarcini anexat la prezenta invitaţie. 

Procedura se va desfăşura in două etape, astfel: 
1. Etapa de selectare a candidaţilor.   
2. Etapa de depunere a ofertelor financiare. 
In prima etapă a procedurii, candidaţii vor depune oferta tehnică şi următoarele 

documente: 
1. Certificat constatator emis  de Oficiul Registrului Comerţului cu menţionarea 

obiectului principal de activitate ( cod CAEN 5530 – Restaurante; original sau copie 
legalizată). 

2. Certificat de înregistrare (copie) şi anexa la certificat. Cerinţă minimă: experienţă 
similară în alimentaţia publică de min. 3 ani și prezentarea a minim trei unități in 
care ofertantul  desfășoară o activitate similar. 

3. Lista personalului calificat pentru desfăşurarea activităţii (manageri, bucătari, 
ospătari), CV-urile acestora. 

4. Cazier  juridic pentru directorul general (manager); 
Oferta tehnică va respecta cerinţele caietului de sarcini anexat. 
In etapa a doua, candidaţii selectaţi vor depune oferta financiară, care va cuprinde: 
1. Chiria pentru spaţiile 1.A şi 1.B din caietul de sarcini, exprimată in EURO/mp, 
2. Chiria pentru spaţiile 1.C şi 1.D, exprimată in EURO/mp. 
3. Preţul pentru produsele din Anexa C1. 
4. Preţul pentru produsele din Anexa C2. 

 
Modalitatea de calcul a punctajului final este menţionată in caietul de sarcini, la 

capitolul VI – Atribuirea contractului. 
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Ofertantul declarat câştigător va depune o garanţie de bună execuţie egală cu chiria 
din oferta declarată câştigătoare, majorată cu 10%,  pentru o perioadă de patru luni.  

Operatorii economici interesaţi vor putea depune candidaturile până la data de 
17.11.2017, ora 12.00. 

Documentele care insoţesc candidatura impreună cu oferta tehnică vor fi depuse in 
plic inchis la registratura SRTV sau vor fi transmise  pe adresa SRTV, Calea Dorobanţilor 191, 
sector 1, Bucureşti, până la data de 17.11.2017, ora 12.00. 

Plicul va purta menţiunea: Selecţie de oferte activităţi de alimentaţie publică şi/sau 
servicii de preparare şi servire a mesei pentru salariaţi, in atenţia d-nei Marioara Dudu – 
Serviciul Achiziţii. 

Candidaţii selectaţi, vor primi invitaţie pentru participare in etapa a doua a procedurii 
de selecţie. 

 
 

Coordonator cu Atribuţii de Director Studiouri Centrale, 
Sorin Burtea 
 
 
 
Coord. Dep. Tehnico-Adm.     Coordonator Serviciul Achiziţii, 
Horia Cazan       Marioara Dudu 

 
 
 

 
 
 


