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. 153 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 de curățenie pentru igiena sediului.
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”.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

1. Criteriul de selectie - pretul cel mai mic
2. Obiectul contractului - Contract de furnizare produse de curățenie pentru
igiena sediului in cadrul Contractului de finantare subsecvent nr. 1 C
19401027011610411538 / 25.11.2016, pentru anul 2019
Produse de curățenie - Detergent Crema de curatat pentru suprafete lavabile 700ml
– Cod CPV 39831240-0 – 1 buc.
Prosop professional 2 straturi, 100 m – CPV 39514200-0 – 5 buc
Saci menajeri 20 l, 30 buc/rolă – CPV 19640000-4 – 10 role
Produse de curățenie - Odorizant vas de toaleta Activ, formula 4 in 1 ce actioneaza
prin spuma activa 3x50 g – Cod CPV 39831240-0 – 3 seturi
Detartrant pentru curațarea obiecte sanitare1000 ml – CPV 39830000-9 – 3 buc
Produse de curățenie, Detergent pentru suprafete din lemn sau laminate, 750ml –
Cod CPV 39831240-0 – 1 buc
Hârtie igienică 3 str. – cod CPV 33761000-2 – 16 role
Sapun lichid 400 ml – CPV 33711900-6 – 1 buc
Spray pentru mobila Antistatic floral minim 300 ml – CPV 39833000-0 – 2 buc
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 199,10 lei 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

