Bistrița, str. Toamnei Nr. 2 bis
Tel: 0263.237.233; Fax: 0263.237.234
E-mail: csei2bn@yahoo.com
Web: www.csei2bn.ro

ANUNȚ – ACHIZIȚIE DIRECTĂ
”Produse cofetărie”
În temeiul prevederilor art. 7, alin (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
și art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice,
Centrul Școlar De Educație Incluzivă Nr.2 Bistrița, cu sediul în localitatea Bistrița, str.
Toamnei, nr. 2BIS, jud. Bistrița-Năsăud, email: oferte.csei2bn@yahoo.com, în calitate de
autoritate contractantă, realizează ”Achiziție produse de cofetărie”.
Modalitatea de atribuire: cumpărare directa
Sursa de finanțare: Bugetul local 2017
Detalii anunț
Tip anunț : Achiziție directă
Tip contract: Furnizare produse
Denumire achiziție: ”Achiziție produse de cofetărie”
Cod clasificare CPV: 15812200-5
Descrierea contractului:
Nr.
crt.

0
1
2
3
4
5

Cod CPV

Denumire produs, serviciu, lucrare

1
15812200-5
15812200-5
15812200-5
15812200-5
15812200-5

2
Prăjitură Albinița 40-50 gr
Prăjitură Struguraș 40-50 gr
Prăjitură caramel 40-50 gr
Tartă cu fructe 100-120gr
Prăjitură cu brânză de vaci 80-100 gr

Cantitate
(U.M.)

3
1.000
1.500
1.000
1.200
1.000

Sursa

7
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local

Produsele vor fi livrate la sediul autorității contractante, respectiv în loc. Bistrița, str.
Toamnei, nr. 2BIS, jud. Bistrița - Năsăud
Valoarea estimata: 10.815 lei la care se adaugă TVA 974 lei
Condiții de participare: înregistrarea ofertei în catalogul electronic pe site-ul www.elicitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite concomitent pe email la adresa

oferte.csei2bn@yahoo.com, și în catalogul electronic. Ofertele vor fi exprimate în valori cu
și fără TVA și vor include și cheltuielile de livrare. Autoritatea contractantă va achiziționa
produsele din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai mic.
Condiții contract: Comanda de livrare/ prestare este fermă, și se face la sediul unității
(Centrul Școlar De Educație Incluzivă Nr. 2, Str. Toamnei, Nr. 2BIS, loc. Bistrița), transportul
fiind inclus în prețul ofertat. Recepția finală se face la sediul autorității contractante, atât
cantitativ cât și calitativ. Documentele care vor însoți produsul la livrare: factura fiscală, aviz
de însoțire a mărfii, certificat de calitate (declarație de conformitate). Plata se va efectua cu
OP prin Trezorerie.

Criterii de adjudecare: prețul cel mai scăzut
Termenul limită de primire oferta: 3 zile (22.03.2017)
Informații suplimentare: Achiziția se va finaliza prin intermediul catalogului electronic.
Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.csei2bn.ro , secțiunea ”Interes
public”. Pentru informații suplimentare - persoană de contact Pavelea Nicoleta - responsabil
achiziții, tel. 02636/ 237 233, fax 0263/ 237 234, email – oferte.csei2bn@yahoo.com

ÎNTOCMIT,
Responsabil achiziții,
Adm. fin. Pavelea Nicoleta

