
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NA.SA.UD 

COMUNA BUDESTI 
NR. 4113 /17.11.2021 

APROBAT, 
PRIMAR 

CODREA VASILE 

,,Furnizare produse de panificatie pentru elevii din invatamantul primar ~i 
gimnazial de stat, precum ~i pentru copiii pre~colari din gradinitele de stat cu 

program normal de 4 ore din comuna Bude~ti, pentru anii 2021, 2022". 

In temeiul prevederilor art.7, alin (5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile 
publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru 
din legea nr.98/2016 , Comuna Bude~ti, cu sediul in Bude~ti, nr. 120, Judetul 
Bistrita-Nasaud, cod po~tal 427020, telefon: 0263353106, Fax: 0263353101, e-mail: 
primariabudesti@yahoo.com, in calitate de autoritate contractanta: 

Solicita oferta de pret 

In vederea atribuirii contractului de achizitie care are ca obiect achizitionarea de: 
,,Fumizare produse de panificatie pentru elevii din invatamantul primar ~i gimnazial 
de stat, precum ~i pentru copiii pre~colari din gradinitele de stat cu program normal 
de 4 ore din comuna Bude~ti, pentru anii 2021,2022" in calitate de autoritate 
contractanta, lanseaza prezenta solicitare de oferta de pret. 

Tipul achizitiei: achizitie directa. 

In cazul in care sunteti interesati a~teptam oferta Dumneavoastra. 



Precizari pentru operatorii economici interesati sii depunii ofertii: 
CPV: 15811000-6 - Produse de panificatie (Rev. 2) 

Valoarea estimata a achizitiei: 

Pentru ,,Furnizare produse de panificatie pentru elevii din invatamantul primar ~i 
gimnazial de stat, precum ~i pentru copiii pre~colari din gradinitele de stat cu 
program normal de 4 ore din comuna Bude~ti, pentru anii 2021,2022" este de 
13.752,96 Iei fara TVA. 

Valabilitatea ofertei: 90 zile. 

Durata contractului: de la data semnarii contractului , pe o perioada de 30 zile 

Termenul limita de depunere a ofertelor: 

Ofertele se vor depune la sediul Primariei Comunei Bude~ti, din localitatea 
Bude~ti, nr. 120, Judetul Bistrita-Nasaud sau la adresa de e-mail: 
primariabudesti@yahoo.com. 
La rubrica denumire se va mentiona ,,Furnizare produse de panificatie pentru elevii 
din invatamantul primar ~i gimnazial de stat, precum ~i pentru copiii pre~colari din 
griidinitele de stat cu program normal de 4 ore din comuna Bude~ti, pentru anii 
2021,2022". 

Conditii contract: Conform cerintelor caietului de sarcini. , , 

Cerinfe minime obligatorii: 

Ofertantul are obligatia sii faca dovada ca este autorizat, conform legislatiei in 
vigoare, sii execute lucrarile care fac obiectul prezentului contract. Se va prezenta 
certificatul constatator emis de ORC (in copie lizibila, conform cu originalul) - din 
care sa reiasa obiectul de activitate. Ofertantul are obligatia sa execute lucrarile in 
conformitate cu legislatia, standardele, prescriptiile ~i normativele tehnice in 
vigoare. Operatorul economic declarat ca~tigator este obligat sa prezinte la 
solicitarea beneficiarului, certificate de calitate pentru toate materialele folosite din 
care sa rezulte calitatea solicitata. 

Modul de prezentare a propunerii financiare: 

Pretul lucrarii din formularul de oferta va fi exprimat in lei, fara TV A. 



Criteriul de atribuire a achizitiei: 
Pretul eel mai scazut (conform art.187, alin. 3, lit. a) din Legea 98/2016) 

pentru ofe1ia care respecta specificatiile solicitate . Preµil ofertei este ferm in lei ~i 
nu se actualizeaza. 

Modul de prezentare a ofertei: 
Ofertantul trebuie sa prezinte 1 exemplar al ofertei in original. 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0263353106 sau e-mail: 
primariabudesti@yahoo.com 

Termen Iimita de primire a ofertelor: 23.11.2021, ora 14:00. 

Intocmit, 
Consilier asistent 

Rusu Andreea Nastasia 


