
 

 

ANUNŢ ATRIBUIRE 

MUNICIPIUL TARGU MURES 

 

 pentru atribuirea serviciilor  hoteliere,  serviciilor de restaurant si de servire a mancarii 

precum si alte servicii specifice acestora necesare la actiunile organizate de Primaria 

Municipiului Targu Mures, prevazute in anexa nr.2 din Legea nr.98/2016 privind 

achizitiile publice 

 

1. Denumire autoritate contractanta: Municipiul Targu Mures, Piata Victoriei, nr.3, loc.Targu 

Mures, jud.Mures, telefon: 00-40-265 – 268.330, fax 00-40-365 – 801.856; e-mail: 

comunicate@tirgumures.ro. 

2. Obiectul selectiei de oferte: Servicii  hoteliere,  servicii de restaurant si de servire a 

mancarii precum si alte servicii specifice acestora necesare la actiunile organizate de 

Primaria Municipiului Targu Mures 
3. Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile): 55100000-1 – servicii hoteliere; 

55300000-3 – servicii de restaurant și de servire a mâncării 

4. Durata de valabilitate a ofertei :31.12.2017 

5.  Procedura:Procedura de selecție de oferte organizată în conformitate cu Normele 

Procedurale Interne  

6. Criteriul de selectie aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: 

7. „pretul cel mai scazut” – primii trei ofertanți/fiecare categorie de cazare pentru servicii 

hoteliere 

8.   „pretul cel mai scazut” –primii trei ofertanti/servicii de restaurant cu „pretul cel mai 

scazut” 
9.  Numărul de oferte primite la procedura de selecție de oferte pentru servicii hoteliere: 3  

Numnărul de oferte primite la procedura de selecție de oferte pentru servicii de restaurant și 

servire a mâncării: 3  

10.  Ofertanții declarați câștigători – servicii hoteliere 

          WECO TMC SRL – cu sediul în str.Zambilelor, nr.26, București, sector 2 

            cazare mic dejun inclus hotel  3 stele  

           GRAND SA – cu sediul în Piața Victoriei, nr.28-30, loc.Târgu Mureș 

          – cazare mic dejun inclus hotel 3 stele; cazare mic dejun inclus hotel 4 stele  

           PRIVO IN SRL –cu sediul în str.Gheorghe Doja, nr.27, jud.Mureș 

-  cazare mic dejun inclus hotel 5 stele; cazare mic dejun inclus hotel 4 stele 

         Ofertanții declarați câștigători – servicii de restaurant și servire a mâncării 

            GRAND SA – cu sediul în Piața Victoriei, nr.28-30, loc.Târgu Mureș, jud.Mureș 

            PRIVO IN SRL –cu sediul în str.Gheorghe Doja, nr.27, loc.Târgu Mureș, jud.Mureș 

            NICHE GOLD SRL – cu sediul în str.Matei Corvin nr.2,  loc.Târgu Mureș, jud.Mureș 

 

       

         

  


