
GP AUTOMOTIVE S.R.L., cu sediul în Pătrăuți nr. 18, Comuna Pătrăuți, județul Suceava, cod 

postal 727420, România, în calitate de solicitant privat anunță astăzi 23.03.2021 lansarea 

procedurii competitive conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016. 

 

Obiectul achiziției îl constituie ” Lot1 Strung Swiss Type - Echipament în vederea prelucrarii 

materialelor”. 

Achiziția se va realiza pe două loturi specifice: 

Lot 1.1 conține 2 buc Strung swiss D12/13mm și 2 buc Strung swiss D20/26mm, valoarea 

estimată a achiziției 2,846,376.00 lei, TVA inclus 

Lot 1.2 conține 2 buc Strung swiss D32/38mm, valoarea estimată a achiziției 1,901,334.16 lei, 

TVA inclus 

Ofertele se pot depune pe unul sau pe ambele loturi.  

Achiziția se va finaliza cu un contract de furnizare în următoarele condiții: 

-la semnarea contractului pentru Lotul 1.1 se lansează comanda fermă pentru 1 buc Strung 

swiss D12/13mm și 1 buc Strung swiss D20/26mm, celelalte echipamente se vor livra doar 

dacă se va semna contractul de finanțare pentru proiectul ” Secție de producție dispozitive de 

conexiune pentru fire si cabluri electrice”, cod SMIS 136653 

-la semnarea contractului pentru Lotul 1.2 se lansează comanda fermă pentru 1 buc Strung 

swiss D32/38mm, celălalt echipament se va livra doar dacă se va semna contractul de 

finanțare pentru proiectul ” Secție de producție dispozitive de conexiune pentru fire si cabluri 

electrice”, cod SMIS 136653 

Durata estimată a fiecărui contract este 18 luni. 

 

Locul de livrare al echipamentelor: Pătrăuți nr. 18, Comuna Pătrăuți, județul Suceava, cod 

postal 727420, România 

Prețul contractului poate fi ajustat în condițiile prevăzute de Ordinul 1284/2016 prevede (Cap. 

5, secțiunea 5.3). 

Data limita de depunere a ofertelor este 30.03.2021, ora 15. 

Ofertele se vor depune în scris la sediul firmei din Pătrăuți nr. 18, Comuna Pătrăuți, județul 

Suceava, cod postal 727420, România. 

Documentația de achiziție completă conținând specificațiile tehnice poate fi obținută la sediul 

GP AUTOMOTIVE S.R.L. sau poate fi solicitată la adresa de email ocovasala@gelcoprod.ro. 

Termenul limită de transmitere al solicitărilor de clarificări este 25.03.2021, ora 15. 

GP AUTOMOTIVE S.R.L. va transmite răspunsurile la solicitările de clarificări primite în data 

de 26.03.2021. 

 

Date de contact: 

Nume reprezentant: Ovidiu Covasala 

Număr de  telefon: 0742512851 

Adresa poştă electronică: ocovasala@gelcoprod.ro. 

 

Orice comunicări legate de această procedură de achiziție se vor face numai în scris la datele 

de contact prevăzute în acest anunț, în atenția persoanei de contact, cu referire directă la 

denumirea procedurii. 

 
 


