ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
Vărgata, nr. 34A, jud. Mureş,
Tel.: 0265-588112, Fax: 0265-588016
e-mail: primariavargata@lorinfo.ro, vargata@cjmures.ro
Nr. 4760/25.08.2021

ANUNȚ DE INTENȚIE
Comuna Vărgata, în calitate de autoritate contractantă,
prin prezenta își anunță
intenția de a achiziționa
serviciile unei firme de specialitate
pentu furnizare
”Furnizarea și distribuția fructelor, laptelui și produselor de panificație în școli și
grădinițe cu program normal de 4 ore în UAT Comuna Vărgata, județul Mureș, în cadrul
Programului pentru școli al României, perioada de școlarizare 2021 -2022”
Tip anunț: achiziție directă
Tip contract: furnizare
Obiectul: Încheierea unui acord-cadru de furnizare și distribuție a fructelor, laptelui și a
produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat,
precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore din
Comuna Vărgata, pentru perioada de școlarizare 2021-2022
Coduri CPV:
Cod CPV principal:
03220000-9 - Legume, fructe şi fructe cu coajă – Lotul 1 / 03222321-9 - Mere
15500000-3 Produse lactate (Rev.2) - Lotul 2 / 15511100-4 - Lapte pasteurizat
15811000-6 - Produse de panificație (Rev.2) – Lotul 3 / 15811300-9 – Cornuri
Cod CPV secundar:
60000000-8 Servicii de tranport (cu excepția transportului de deșeuri)
Valoarea estimată a contractului (fără TVA):
• Lot 1 (Fructe și/sau legume – mere) - 8.901,20 lei, lei fără TVA
• Lot 2 (Lapte și produse lactate – Lapte pasteurizat) - 19.420,80 lei fără TVA
• Lot 3 (Produse de panificație – corn+biscuiți uscați) - 21.039,2 lei fără TVA
Sursa de finanțare: buget local, buget de stat, fonduri FEGA
Data aproximativă de atribuire contract: 08.09.2021
Durata contractului: anul școlar 2021-2022
Informații suplimentare: la sediul autorității contractante și pe www.ms.ovelo.ro/vargata
Depunerea ofertei: Oferta se va depune personal la sediul beneficiarului sau prin
corespondență , în plic închis.
Termen limită pentru ofertare: 03.09.2021, orele 12,00
Limba de prezentare a ofertei: limba română
Primar,
ing. ec. Balogh István

