Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei”
Sediul social: com. Săucesti, strada Orhideelor, nr. 1 jud. Bacău, 607540, telefon: 0744869125, email galcolineletutovei@yahoo.com
Cod de identificare fiscală: 31054744
Banca: GarantiBank, Cont: RO28 UGBI 0000 2120 0936 1RON

Nr. 152 din 20.03.2019
INVITATIE DE PARTICIPARE
Stimate domn/doamna
Asociaţia Grup de Acţiune Locală "Colinele Tutovei" va invita sa prezentati
oferta dumneavoastra pentru furnizarea de produse birotică, papetărie și tehnică de
birou.
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 C
19401027011610411538/25.11.2016, cu respectarea Manualului de Procedura pentru
implementarea masurii 19 – “Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER”.
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1. Criteriul de selectie - pretul cel mai mic
2. Obiectul contractului - Contract de furnizare produse birotică, papetărie și
tehnică de birou in cadrul Contractului de finantare subsecvent nr. 1 C
19401027011610411538 / 25.11.2016, pentru anul 2019
Bibliorafturi – CPV 30197210-1 - A4, 75 mm – 20 buc
Compact-discuri (CD) - Cod CPV 30234300-1- capacitate 700 mb, viteza 52X – 100 buc
Echipamente și accesorii pentru computer - Cod CPV 30200000 – plicuri de hârtie cu
fereastră pentru CD/DVD cu fereastra – 100 buc
Creioane – Cod CPV 30192130-1 - creioane cu radieră – 12 buc
Pix - CPV 30192121-5 – pix albastru – 15 buc
Folie protectie - CPV 44423000-1- format A4, 20gr, 30 microni, 100 buc/set - 4 seturi
Pix - CPV 30192121-5 - pix cu gel cu radiera – 10 buc
Plic C4 cu burduf - CPV 30199230-1 – 10 buc/set – 3 seturi
Hartie copiator A4 - CPV 30197644-2 - A4, 80 g/mp, 500 coli/top – 75 topuri
Accesorii de birou – CPV 30192000-1 – capsator hartie 20 coli – 2 buc
Perforator – CPV 30197330-8 – perforator hartie 40 coli – 1 buc
Dosar – Cod CPV 22852000-7 - dosar plastic cu șină, 130-180 microni, A4, 10/set – 3
seturi
3. Tip contract: contract achizitii produse.
4. Durata contractului: pana la 31.12.2019;
5. Termenul limita de depunere a ofertelor: 25.03.2019

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 1.399,41lei fara TVA.
Ofertantul declarat câștigător va prezenta Certificat Constatator eliberat cu maxim
6 luni înainte de 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

