FONDUL SOCIAL EUROPEAN
„Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020”
Proiect: INTEGRA - Servicii Integrate Pentru Formare Profesionala Continua a Angajatilor
Contract: POCU/726/6/12/136004
Axa prioritara 6: Educaţie si competenţe

MONDO CONSULT SRL Buzău

INVITATIE DE PARTICIPARE
CATRE,
____________________________________________________
Prin prezenta va invitam sa participati prin depunerea de oferte pentru atribuirea contractului
de ACHIZITIE COMBUSTIBIL - MOTORINĂ pentru desfasurarea activitatilor proiectului
”Servicii Integrate Pentru Formare Profesională Continua a Angajaților”
Obiectul achizitiei directe: Achizitie carburant - motorină pentru desfasurarea activitatilor
proiectului
Pretul maxim al achizitiei: 44.411,22 lei cu TVA
Criteriul de atribuire: atribuirea se va realiza pe baza celui mai scazut pret
Sursa de finantare: FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Capital
Uman 2014 - 2020
Perioada de valabilitate a ofertelor: 10 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de furnizare
ELABORAREA ŞI PREZENTAREA OFERTEI:
Se vor prezenta urmatoarele documente:
1. DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 si 15 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice
naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare (formular 2)
OFERTA va contine:
Detalii tehnice și financiare, pentru combustibil – motorină Pretul din oferta va reprezenta
pretul produsului livrat (cu TVA) si va fi exprimat in lei.

Nota:
- Orice erori aritmetice se tratează conform legislaţiei în vigoare.
- Neprezentarea ofertei are ca efect descalificarea ofertantului
Modul de prezentare si depunere a ofertei
- Oferta se va depune la urmatoarea adresa: Mun. Buzău, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.
19, jud. Buzău, sau pe e-mail la mondoconsultbuzau@gmail.com
- Data limită pentru depunerea ofertei este 26.04.2021, orele 12:00
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Ofertele depuse la o altă adresă decât cele specificate mai sus, sau după data și ora stabilite
în acest sens, vor fi respinse.
Oferta are caracter ferm pe toată durata de îndeplinire.
Pentru mai multe detalii si documentația aferenta achiziției ne puteți contacta la adresa de email mondoconsultbuzau@gmail.com sau la telefon 0238.726.272 sau 0761.118.568.

Coordonator proiect,
Mănăilă Florentina -Creola

