DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI
PENTRU ACHIZIŢIA „Contract prestări servicii turistice”
Achizitor11: ASOCIAŢIA PATRONALĂ A PRODUCĂTORILOR ŞI UTILIZATORILOR

DE ECHIPAMENTE INDUSTRIALE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI – UNIMED
Titlul proiectului POSDRU: Dezvoltarea şi autorizarea unui centru de evaluare şi certificare
a competenţelor profesionale ale adulţilor in sectorul protecţia mediului – PRO MEDIU
ID proiect POSDRU: POSDRU/20/1.4/G/9271
Calitatea achizitorului în cadrul proiectului: Beneficiar
1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor:
Adresă: str. George Enescu nr 27-29, cod poştal: 010303 Localitate: București, Ţara:
România
Persoană de contact:
Telefon: 0213358413
LASLU ELENA
E-mail: unimed@unimed.ro
Fax: 0213358413
Adresă de internet: www.unimed.ro
1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 12.05.2009, ora 24:00
b) Adresa unde se primesc ofertele: E-mail: unimed@unimed.ro; Fax: 0213358413
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia
pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor,
acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:
Titlu: Contract prestări servicii turistice
2.1.2. Descriere produselor / serviciilor / lucrărilor ce vor fi achiziţionate
Organizarea unei vizite de lucru în Olanda pentru durata 14-19.06.2009, care constă în:
- bilete de avion București - Amsterdam și retur pentru 10 persoane
- transferul de la aeroport la hotel și de la hotel la aeroport pentru 10 persoane
- cazare la hotel de 3*** în camere single pentru 10 persoane, 5 nopți, cu mic dejun inclus
2.1.3. Denumire contract si locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(c) Servicii
Categoria serviciului12
2A

2B

Principalul loc de prestare: str. George Enescu, nr. 27-29, cod poştal: 010303, Localitate:
București, Ţara: România
11
12

Poate fi Beneficiarul contractului de finanţare prin POSDRU sau Partenerul acestuia
Conform Anexelor IIA şi IIB din O.U.G.nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

2.1.4 Durata contractului de achiziţie:
până la data de 30.06.2009
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Preţul cel mai scăzut
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic




4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Limba de redactare a ofertei: Limba română
4.2. Moneda în care este exprimat preţul contractului: Lei
4.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei: Până la: 30.06.2009
4.4. Modul de prezentare a ofertei (tehnic si financiar) Oferta trebuie să conțină prețul
pentru:
- bilete de avion București - Amsterdam și retur pentru 10 persoane
- transferul de la aeroport la hotel și de la hotel la aeroport pentru 10 persoane
- cazare la hotel de 3*** în camere single pentru 10 persoane, 5 nopți, cu mic dejun inclus
Plata se va face pe baza unei facturi, la maxim 10 zile de la emiterea acesteia.

