
Invitatie participare achizitie directă

1. În conformitate cu prevederile art 7, alin 5, din Legea 98/2016 privind achizițiile
publice,prin prezenta vă aducem la cunoștiință ca UAT COMUNA GORNEȘTI, jud. Mureș
este interesata de achiziționarea de următoarele produse:

a) Fructe și legume: Mere - cod CPV 15300000-1 Fructe, legume si produse conexe
(Rev.2)
b) Lactate și produse lactate:
- lapte de consum fără adaos de lapte praf: lapte tratat termic, pasteurizat sau UHT, fără
adaos de zahăr sau alți îndulcitori, fără adaos de cacao; cod CPV 15511000-3 Lapte
(Rev.2)
- produse lactate fermentate fără adaos de lapte praf: iaurt, lapte acru, lapte covăsit, chefir,
sana și alte sortimente de lapte fermentate sau acrite, fără adaos de zahăr sau alți
îndulcitori, fără adaos de fructe, fără adaos de cacao. cod CPV 15551000-5 Iaurt si alte
produse lactate fermentate (Rev.2)
c) Produse de panificație: cod CPV 15811000-6 Produse de panificatie (Rev.2)
- corn sau baton ambalat, din făină integrală/dietetică, care pot conţine adaos de zaharuri
şi grăsimi, cu încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii
publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi
şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi
adolescenţi;
- covrigi simpli sau biscuiţi uscaţi, ambalaţi, din făină integrală/dietetică, care pot conţine
adaos de zaharuri şi grăsimi, cu încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul
ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008.
2) Data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor: 28.09.2021, ora 15:30;
3) Limba ofertei: Limba română;
4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: gornesti@cjmures.ro, De pe această
adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitări de clarificare și comunicările privind
rezultatul achiziției. Ofertele se pot depune și la secretariatul autorității contractante,
5) Calendarul estimativ al achiziției directe:
– Dată de deschidere a ofertelor: 29.09.2021, ora 09:30;
– Dată estimată de evaluare a ofertelor: 29.09.2021;
– Dată estimată de semnare a contractului: 30.09.2021.
Criteriul de atribuire : cel mai mic pret, cu respectarea tuturor cerințelor din documentatia
de atribuire anexata.
Valabilitatea ofertei : 60 zile de la data stabilita pentru depunerea ofertelor.
Modalitatea de atribuire achiziție publica : Achiziție Directa
Sursa de finanțare : Programul pentru Scoli
Documente solicitate : conform documentației de atribuire anexată.

Față de cele menționate, vă rugăm să ne transmiteți oferta dvs. , în limba română în
conformitate cu documentația de atribuire anexată până la data 28.09.2021. ora 15.30 la
sediul UAT COMUNA GORNEȘTI din localitatea Gornești, jud. Mureș, str. Principală,
nr.429 sau pe e mail gornesti@cjmures.ro. Oferta tehnică va conține abordarea cerințelor
din documentația de atribuire anexată iar oferta financiară va conține prețurile ferme
ofertate. În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere
tehnic și financiar, produselor vor fi cumpărate pe baza de contracte conform modelelor
anexate. Solicităm ca achiziția directa să se facă prin utilizarea catalogului electronic.
Pentru informații suplimentare ne puteti contacta la tel. 0265-342112 , 0735531731
persoana de contact Szabo Istvan sau la adresa de e-mail gornesti@cjmures.ro
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