
 
 

INVITA ŢIE DE PARTICIPARE 
 

 
Către: Operatorii economici interesaţi: 
 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” 
intentioneaza sa achizitioneze ” servicii de transport si cazare in Norvegia pentru 10 cursanti (12 nopti) 
si 2 experti  (12 nopti)” in cadrul proiectului ”Consolidarea cunoștințelor și a gradului de 
conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” - ID 66253 
Legislaţie aplicabilă: în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 din OUG nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, modalitatea de 
atribuire a contractului este achizitie directa prin publicarea unui anunț publicitar pe site-ul 
www.inpm.ro.  
Achiziţia va fi finalizată prin încheierea unui contract de prestări servicii cu durata de 2 (două) luni de 
la data semnării de către ambele părţi. 
Obiectul achiziţiei: ”servicii de transport si cazare in Norvegia pentru 10 cursanti (12 nopti) si 2 
experti  (12 nopti)” în cadrul proiectului ”Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare 
privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” - ID 66253, Cod CPV: 60400000-2 - 
Servicii de transport aerian, 55110000-4 - Servicii de cazare la hotel 
Cerințe tehnice: prestarea serviciilor de transport si cazare in Norvegia pentru 10 cursanti (12 nopti) 
si 2 experti  (12 nopti) va include următoarele: 
1. Servicii de transport cu avionul pentru 12 persoane: 
a) București –Oslo, Norvegia, cu plecare în data de 18.10.2015 
b) Songdal, Norvegia – București, cu plecare în data de 30.10.2015 
Prețul va include toate taxele aferente ( ex. taxă de aeroport, taxă de bagaje cală etc.) 
Biletele vor fi pentru clasa economic. 
Se admit curse directe sau cu escală. 
2. Servicii de cazare pentru 12 persoane: 
a) Cazare 6 nopți în Oslo, Norvegia, în perioada 18.10 – 24.10.2015 
b) Cazare 6 nopți Songdal, Norvegia, în perioada 24.10 – 30.10.2015 
Cazarea se va face la hoteluri de maxim 3 stele. Se admit camere single și/sau duble. 
Micul dejun va fi inclus în prețul de cazare. 
De preferat este ca unitatea de cazare din Oslo, Norvegia, sa fie la 15-20 min mers pe jos de 
Universitatea din Oslo iar cea din Sogndal, Norvegia, să fie la 15 - 20 minute de mers pe jos de 
Fosshaugane Campus. 
Modul de finalizare a achiziţiei: încheierea unui contract de achiziţie publică. 
Durata contractului : 2 (două) luni de la data semnării de către ambele părţi 
Valoarea estimată a achiziţiei este de 94.086 lei, echivalentul a 22.828,10 euro (curs euro 4.4215 la 
data de 22.09.2015)  
Criteriul de atribuire a contractului de achizi ţie publică de servicii: preţul cel mai scăzut pentru 
ofertele declarate admisibile. 
Data limită până la care se depun ofertele: 02 octombrie 2015, ora 16.00. 
 
Ofertele vor fi redactate în limba română si se vor transmite la adresa autorităţii din Bucureşti, Bd. 
Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul 061692 - Secretariat, la nr. de fax 021.315.78.22 sau la adresa de e-
mail laboratorrcb@yahoo.com. 
 


