
 
 

 
Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” 
Sediul social: com. Săucesti, strada Orhideelor, nr. 1 jud. Bacău, 607540, telefon: 0744869125, e-
mail galcolineletutovei@yahoo.com 

Cod de identificare fiscală: 31054744 

Banca: GarantiBank, Cont: RO28 UGBI 0000 2120 0936 1RON 
 

Nr. 720 din 23.12.2019 
 

INVITATIE DE PARTICIPARE 
 
Stimate domn/doamna 

 

Asociaţia Grup de Acţiune Locală "Colinele Tutovei"  va invita sa prezentati 

oferta dumneavoastra pentru furnizarea serviciilor de telefonie si de transmisie de date.  
 Achizitia are loc în cadrul proiectului “Sprijin pentru cheltuielile de functionare si 

animare”, subMasura 19.4 din cadrul PNDR 2014-2020, finantat in cadrul Fondului 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, nr. Contract de finantare  
C19402027011610411538/23.12.2019, cu respectarea Manualului de Procedura pentru 
implementarea masurii 19 – “Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER”. 

 
1. Criteriul de selectie - pretul cel mai mic  

2. Obiectul contractului: 
a.  servicii  de telefonie si de transmisie date COD CPV 64210000-1; 
b.  servicii de telefonie mobile COD CPV 64212000-5; 
c.  servicii de internet COD CPV 72400000-4  

in cadrul proiectului “Sprijin pentru cheltuielile de functionare si animare”, 
subMasura 19.4 din cadrul PNDR 2014-2020, finantat in cadrul Fondului Agricol 
pentru Dezvoltare Rurala, nr. Contract de finantare  
C19402027011610411538/23.12.2019, pentru perioada 01.01.2020– 31.12.2021  

3. Tip contract: contract achizitii servicii. 
4. Durata contractului: pana la 31.12.2021; 
5. Termenul limita de depunere a ofertelor:  18.01.2020 
6.  Adresa la care se trimit ofertele, Asociaţia Grup de Acţiune Locală "Colinele 

Tutovei" Sat / Com. Săuceşti, str. Orhideelor, nr. 1,  jud. Bacau sau 
galcolineletutovei@yahoo.com. 

7. Valoarea supusa licitatiei pentru aceste servicii este de 5000 lei fara TVA, 
echivalentul a 1.105,22 euro. 

Mentionam faptul ca pentru telefonia mobila se va lua in calcul 2 cartele/sim-uri.  
 

Ofertantul declarat câștigător va prezenta Certificat Constatator valabil la 
data semnării contractului. 

 Asteptam oferta dumneavoastra pana la termenul limita mentionat anterior la 
sediul societatii noastre sau pe mail. 
 
Va multumim, 
Manager GAL,  
Carmen Diana PUIU   

mailto:galcolineletutovei@yahoo.com

