
 

 

 

 

                                                                                                                               

 

PRIMĂRIA  COMUNEI ȚIȚEȘTI 

JUDEȚUL  ARGEȘ 
CUI 4971944 

Tel/Fax: 0248/299012 

e-mail: primaria.titesti@yahoo.com; primarie@titesti.cjarges.ro 
 

 

 

 

Nr. : 10451/01.11.2022 

 

ANUNȚ – PROCEDURA PROPRIE 

“Servicii de catering  pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat de pe raza comunei Țițești, județul Argeș” 

în cadrul  ”Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat”, 

conform OUG nr. 105 din 30 iunie 2022, modificata si completata 

 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare, Comuna Țițești, cu sediul în comuna Țițești , Sat Țițești , județul Argeș, România, e-mail: 

tel/fax 0248/299012 reprezentată legal prin  Savu Gheorghe - primar, în calitate de autoritate 

contractantă achiziționează: 

“Servicii de catering  pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat de pe raza comunei Țițești , județul Argeș”, conform cerințelor din 

documentația de atribuire. 

Modalitatea de atribuire: procedura proprie 

Tip contract: servicii 

Denumirea achiziției: “Servicii de catering pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat de pe raza comunei  Țițești , județul Argeș” 

Cod CPV: 55524000-9 Servicii de catering pentru școli (rev.2) 

Valoarea estimată: 659 792, fara TVA 

Sursa de finanțare: ”Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii 

din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat”, conform OUG nr. 105 din 30 iunie 2022 

Termenul limită de depunere a ofertelor: 10.11.2022,ora 10:00 

Deschiderea plicurilor : 10.11.2022,ora 11:00  

Adresa la care se transmit ofertele: Comuna Țițești cu sediul în comuna Țițești , sat Țitești , județul 

Argeș, România 

Solicitările de clarificări se transmit până la data 07.11.2022 prin e-mail: primaria.titesti@yahoo.com  

Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise până la data 08.11.2022  și vor fi postate pe 

site-ul: www.comunatitesti.ro 

Ofertele vor fi redactate în limba română. 

Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă – 30 de zile (de la data 

limită de depunere a ofertelor) 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut     

Informațiile suplimentare se pot obține de la compartimentul achiziții publice din cadrul Primăriei  

comunei Țițești 

 

 

Primar, 

Savu Gheorghe 

 

                                                         Avizat pentru legalitate 

           Secretar general 

Greab Elena Cristina 
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