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                I N V I T A Ţ I E 

 

 Prin prezenta  vă aducem la cunoştinţă că SC MONDO CONSULT Buzău 

este interesat să achiziționeze servicii de analize medicale în cadrul proiectului 

”COMPETENT – Dezvoltarea competențelor profesionale pentru un loc de 

muncă mai bun” finanțat din POCU/298/3/14/121699 și vă invităm să 

depuneți ofertă financiară având în vedere următoarele :  

1. Denumire contractant : SC MONDO COSNULT SRL Buzău, CUI 

14292940.  

Adresa: Mun. Buzău, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 19.  

Telefon : 0238.727.272 / 0761.118.568 

E-mail: mondoconsultbuzau@gmail.com  

2. Servicii de achiziţie analize medicale. 

Valoarea totală pentru aceste servicii este de 1.342,00 lei.  

 

3. Modalitatea de desfășurare - achiziție directă  

4. Împărțirea pe loturi : NU  

5. Valoarea estimată totală fără TVA : 1.342,00 lei 

 

6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: prețul cel mai scăzut pentru intregul set de 

analize medicale necesare unui lucrator in unitate de alimentatie 

publica – Bucatar.  
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7. Cod CPV – 85148000-8 

8. Tip contract : Achiziţie 

9. Obiectul contractului : furnizarea de servicii de analize medicale în 

cadrul proiectului ”COMPETENT – Dezvoltarea competențelor 

profesionale pentru un loc de muncă mai bun”, finanțat din 

POCU/298/3/14/121699 .  

Data limită de depunere a ofertelor : 30.07.2019, orele 16:00 
Oferta va fi însoţită de Declaraţia de Interese Privind neincadrarea in 
situatiile prevazute la art.13,14,15 din OUG nr.66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare – cerinţă 
obligatorie.  

10. Adresa la care se transmit ofertele: SC Mondo Consult Buzău, 

Mun. Buzău, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 19 , registratură sau la 

adresa de e-mail mondoconsultbuzau@gmail.com.  

 

11. Limba de redactare a ofertei : română; 

12. Tipul de finanțare și modalitatea de plată: plata se va face în 

termen de maxim 15 zile de la emiterea facturii, din fonduri 

POCU/298/3/14/121699 şi SC Mondo Consult SRL în contul indicat 

de prestator.  

13. Moneda în care se transmite oferta de preț: lei.  

 

14. Persoana de contact :  Mănăilă Florentina – Creola, tel: 

0761.118.568, e-mail : 
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15. Vă rugăm să confirmați primirea prezentei invitații la adresa de e-

mail mondoconsultbuzau@gmail.com  

 

Coordonator proiect, 

Onea Ion 
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