ANUNŢ PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ "CUMPĂRARE
DIRECTĂ" PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
„SERVICII CATERING ŞI ÎNCHIRIERE SĂLI CONFERINŢĂ”,
Finanţate din FSE prin POSDRU 2007-2013
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 - 2013
Investeşte în oameni!
Titlul proiectului: "Dezvoltarea educatiei pentru viabilizarea pietei muncii prin vectori inovatori
mecatronica & integronica (M&I)"
Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1. – „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/90/2.1/S/62144
Anunţ privind procedura de achiziţie publică "cumpărare directă" pentru atribuirea contractului
achiziţie „Servicii Catering şi Închiriere Săli Conferinţă”, finanţate din FSE prin POSDRU 20072013
Data: 28 Februarie 2013
Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Măsurării –
INCDMTM, in calitate de Beneficiar in cadrul proiectului, lansează invitaţia de participare la
procedura de achiziţie „Cumpărare directă” pentru atribuirea contractului achiziţie „Servicii
Catering şi Închiriere Săli Conferinţă”, în vederea organizării Conferinţei de încheiere proiect
organizată în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
Codul de clasificare CPV:
55520000-1 şi 70130000-1
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia „Servicii Catering şi Închiriere Săli Conferinţă”,
necesare INCDMTM in vederea derulării activităţii A3. Organizarea campaniilor de promovare
si informare.
Închiriere Sala Conferinţe pentru data de 26 iunie 2013
Cod CPV: 55520000-1 şi 70130000-1
Durata conferinţei: 7 ore (9.00 – 16.00);
Capacitate sala: pentru 100 persoane;
Catering pentru 100 pers. care sa cuprindă:
- 2 Coffe Break-uri (apa plata, apa acidulata, sucuri acidulate, ceai, cafea, patiserie si
miniprajituri);
- 1 Lunch Break tip bufet suedez (preparate calde, preparate reci, salate, desert, apă, cafea
si ceai);
- Apă plată pentru masa de prezidiu.
Echipament de sonorizare;
Laptop;
Videoproiector;
Ecran proiecţie;
Internet wireless;
Posibilitatea de afişare a materialelor promoţionale pe perioada conferinţei (Banner, Roll-Up,
Afişe)

Mai multe informatii privind ofertele, pot fi solicitate prin email sau fax la coordonatele
prezentate la rubrica Contact din prezentul anunţ.
Valoarea estimată a serviciilor este de 15.000 LEI fără TVA.
Criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câştigătoare sunt preţul cel mai scăzut cu
respectarea specificaţiilor tehnice. Plata se va efectua in termen de 30 zile de la desfăşurarea
evenimentului.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 11.03.2013, ora 15.00
Ofertele vor fi depuse, în original, la următoarea adresă:
Contact:
Cristina Ghiteanu – Birou Achizitii Publice sau,
Ligia Petrescu – Asistent Responsabil Campanii de Promovare si Informare
Adresa: Sos. Pantelimon Nr. 6-8, cod postal: 021631, sector 2, Bucuresti
Tel: +40 21 252 30 68; Fax: +40 21 252 34 37
Adresa posta electronica / pagina web:
cefin@cefin.ro; incdmtm@incdmtm.ro / www.incdmtm.ro

