Nr. 253 / 13.03.2012
Invitatie de participare
pentru achiziţia de servicii hoteliere
pentru organizarea unor sesiuni de lucru ale partenerilor proiectului
"Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viata activă pentru studenţii
din domeniul economie-afaceri internationale”,
organizate în perioada 02 – 05 aprilie 2012
1.INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA, cu sediul in Bucuresti, Bd. Regina
Elisabeta, nr. 7-9, cam.409, sector 3, achizitionează în conformitate cu prevederile art.
19 din OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi al contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile şi completările ulterioare, prin achizitie directă, pentru proiectul : "Facilitarea
tranziţiei de la şcoală la viata activă pentru studenţii
din
domeniul economieafaceri internationale”.
Cod CPV 55110000-4 Servicii de cazare la hotel, conform specificatiilor tehnice
din documentatia de atribuire
2. SURSA DE FINANTARE
Finantare din fonduri comunitare prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară
2 „Corelarea învăţăturii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul major de
intervenţie 2. l„Tranziţia de la scoală la viaţa activă", Numărul de identificare al
contractului: POSDRU/90/2. l/S/62955.
3.OBIECTIVUL, SCOPUL ŞI REZULTATELE ASTEPTATE ALE ACŢIUNILOR
PROGRAMATE
Scopul acestei proceduri de achiziţie este asigurarea de servicii hoteliere, în vederea
desfăşurării în bune condiţii a sesiunilor de lucru ale partenerilor proiectului "Facilitarea
tranziţiei de la şcoală la viata activă pentru studenţii
din
domeniul economieafaceri internationale” organizate în perioada 02 – 05 aprilie 2012, in cadrul contractului
de finantare POSDRU/90/2. l/S/62955.
4. Oferta depusă de ofertanti trebuie să cuprindă propunerea tehnica şi financiară –
scurtă descriere a serviciilor.
5. Limba de redactare a ofertei: limba română.
6. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile.
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7. Pretul va fi exprimat în RON, fără T.V.A.
Oferta se va formula pentru 2 persoane x 3 nopti cazare hotel 3 stele cu mic dejun
inclus.
Autoritatea contractantă solicită ca ofertantul să indice numărul contului deschis la
Trezoreria Statului, datele de contact si adresa ofertantului.
Documentatia de atribuire şi invitatia sunt postate pe site-ul www.ier.ro la sectiunea
achizitii publice.Documentatia de atribuire poate fi obtinută şi prin solicitare scrisă la
adresa de e-mail: madalina.neacsu@ier.ro.
8. Valoare estimată : 1500 lei, exclusiv TVA.
9. Locaţia : Iasi, judetul Iasi.
10. Criteriul care va fi utilizat :
PRETUL CEL MAI SCĂZUT (în lei). Pretul ofertei este ferm, în RON.
Oferta câştigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta cu cel mai mic
preţ .
Astfel, preţul va fi format din:
• preţul noapte cazare single+mic dejun.
Vă rugăm să ne transmiteţi oferta dvs, până pe data de 23.03.2012, ora 1200, la
nr de fax 021/314.26.66 sau pe adresa de e-mail: madalina.neacsu@ier.ro .
Plata se va face prin O.P. în contul de Trezorerie al societatii dumneavoastră, în
baza facturii fiscale.
Conform prevederilor art.36, pct.1 din OG nr.34/2009, plata facturii
reprezentând obligaţii contractuale se va face astfel:
a. în perioada 24-31 ale lunii curente, pentru factura emisă şi primită la sediul
instituţiei până în data de 10 a lunii respective.
b. în perioada 24-31 ale lunii următoare, pentru factura emisa şi primită după
data de 10 a lunii curente.
Factura/facturile emisa/emise se va/vor completa cu scadenţa de plata în perioadele
menţionate.
Termen limită de solicitare a clarificarilor de la autoritatea contractanta :
21.03.2012, ora 10.00.
Termen limită de transmitere a raspunsurilor la clarificari de catre autoritatea
contractanta: 21.03.2012, ora 15.00.
Data sedintei de deschidere a ofertelor: 23.03.2012, ora 14.00.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 021/314.26.96;
persoană de contact: dna. Madalina Neacsu Paraschiv .
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