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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
,,Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014 - ZO2O,,
Proiect: Dezvoltarea de competenfe in vederea faci l i t i r i i  accesului pe piafa munci i
Contract: POCU/90/6 I 19 I 1 07 7 34
Axa priori tara : Educatie 9i competenfe

INVITATIE DE PARTICIPARE Nr. 81 122.10.2018

CATRE,

Prin prezenta, va invitam sa participati prin depunerea de oferte pentru atribuirea contractului de
achizit ie de servici i de organizare evenimente (confetinli lansare / inchidere) pentru
desfasurarea activitati lor proiectului "Dezvoltarea de competente Tn vederea facil i t ir i i
accesului pe piala muncii" - POCU 190161191107734
Obiectul achizit iei directe: Achizit ia de servici i organizare de evenimente - conferinta lansare
/ inchidere proiect.

Pentru desfasurare a activitati lor proiectului oferta va avea in vedere:
-  Punerea la dispozi l ie a unei s i l i  de confer int i  pentru un numer de minim 35 de

persoane
- Servici i de catering (bufet suedez) pentru un numer de 35 de persoane

Pretul maxim al achizit iei 2.366,00 lei fdri TVA pentru conferin(a de lansare si 2 366,00 lei
fara TVA pentru conferinta de inchidere.

Conferinfa de lansare se va desfisura in data de 26 octombrie 2018 intre orele 1'1 .00 - '14.00

iar data conferintei de inchidere se va comunica ulterior.

Criteriul de atribuire; atribuirea se va realiza pe baza celui mai mic pret

Sursa de f inantare: FONDUL SOCIAL EUROPEAN pr in Programul Operat ional  Capital  Uman
2014 - 2020
Perioada de valabil i tate a ofertelor: 60 de zile de la data l imita de depunere a ofertelor.

Modul de f inal izare a achizi t ie i  d irecte:  incheierea unui contract de furnizare

ELABORAREA $I PREZENTAREA OFERTEI:
Se vor prezenta urmatoarele documente:
1.  DECLARATIE pr iv ind neincadrarea in s i tuat i i le prevdzute la art .  14 si  15 din Ordonanta de

urgentd a Guvernului nr. 6612011 privind prevenirea, constatarea si sanclionarea nereguli lor
apdrute in obt inerea si  ut i l izarea fonduri lor  europene gi /sau a fonduri lor  publ ice nat ionale
aferente acestora, cu modificdri le si completdri le ulterioare (formular 2)
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OFERTA va contine adre$a loca{iei gi pre{ul aferent localiei, respectiv al ser{riciului de catering.
Pretul din Oferta va reprezenta pretul serviciului / produsului livrat (fari W/o[l si va fi exprimit
in le i .

Nr Crt I Cod CPV Denumire produs
L 79952000-2 Servici i  pentru evenimente

Nofa;
- Orice erori aritmetice se trateazi conform legislatiei Tn vigoare.
- Neprezentarea ofertei gi a declaraliei de interese are ca efect descalificarda ofertantului

Oferta are caracter ferm pe toatl durata de indeplinire.

Manager proiiect,Mina'dffi

\frw$

$:ii;


