
COMUNA GORNESTI
Fondul Român de Dezvoltare Socială
”Programul Dezvoltare locală, reducerea
sărăciei și creșterea incluziunii romilor”,
finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene
2014-2021
Proiect PNR009
,,GornEști Activ - intervenții prioritare
pentru incluziune socială”
Contract de finantare cu nr. 3/29.07.2022/SEE

Nr.131 / 10.01.2023

SOLICITARE OFERTE
Privind atribuirea Contractului de achiziție publică

,, Furnizarea de materiale sanitare pentru preventie COVID pentru copii ”
în cadrul proiectului PNR009 ,,GornEști Activ - intervenții prioritare pentru incluziune socială”

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:

1. MASCĂ FACIALA DE UNICĂ FOLOSINȚĂ: 2 cutii cod CPV: 33140000-
2. MĂNUȘI: 2 cutii cod CPV: 18141000-9
3. RECIPIENT DEZINFECTANT MAINI: 2 BUC cod CPV: 33741300-9
4. AUTOCOLANTE PREVENTIE COVID COPII: 120 BUC (2 buc X 60 copii = 120 buc)
cod CPV: 35261000-1

2) Data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor: 19.01.2023, ora 10:00;
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,
Criteriul de atribuire : cel mai mic pret
Modalitatea de atribuire achiziție publica : Atribuire Directa
Valoarea estimata, fara TVA: 3.529,41 de lei
Sursa de finanțare : ”Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii
romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
Documente solicitate : Ofertă de preț

Față de cele menționate, vă rugăm să ne transmiteți oferta dvs. , în limba română până la data
19.01.2023, ora 10:00 la sediul UAT COMUNA GORNEȘTI din localitatea Gornești, jud. Mureș,
str. Principală, nr.429 sau pe e mail gornesti@cjmures.ro.

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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