INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: Operatorii economici interesaţi:
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont”
intentioneaza sa achizitioneze ”servicii organizare conferintă deschidere proiect” 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 1 (una) lună de
la data semnării de către ambele părţi.
Obiectul achiziţiei: ”servicii organizare conferintă deschidere proiect” în cadrul proiectului
”Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase
– CONOSCEDE” - ID 66253, Cod CPV: 55120000-7 - Servicii de reuniuni si conferinte organizate la
hotel, 79800000-2 - Servicii tipografice si servicii conexe, 55520000-1 - Servicii de catering,
79952000-2 - Servicii pentru evenimente, 79530000-8 - Servicii de traducere
Cerințe tehnice: prestarea ”serviciilor de organizare conferintă deschidere proiect” va include
următoarele:
Data de desfășurare eveniment: 25 iunie 2015, locație de desfășurare București
1.
Închiriere sală - cu capacitate pentru maxim 100 participanți si posibilitati de luat masa,
precum si a unui spatiu destinat organizarii unei mese rotunde pentru maxim 10 participanti.
2.
Servicii organizare eveniment:
- să asigure buna desfăşurare logistică şi tehnică a evenimentului (de ex. sonorizare, videoproiector);
- sa asigure informarea şi îndrumarea participanților;
- sa asigure distribuirea mapelor cu materiale suport;
- sa asigure serviciile de secretariat;
- sa asigure buna desfasurare a conferintei de presa.
3.
Servicii de catering pentru 75 participanți: asigurarea consumatiei ( mancare, bauturi
nealcoolice, cafea, etc) si a accesoriilor necesare (tacamuri, pahare etc.)
4.
Sericii de traducere simultană : traducere romana- engleza si engleza- romana
5.
Servicii tipărire materiale infomative/publicitare personalizate: 70 de mape
6.
Organizare conferinta de presa: organizare spatiu conferinta intr-o zona apropiata de sala de
conferinta, ferita de zgomot si cu iluminare adecvata, pentru maxim 10 participanti.
Modul de finalizare a achiziţiei: încheierea unui contract de achiziţie publică.
Durata contractului: 1 (una) lună de la data semnării de către ambele părţi.
Valoarea estimată a achiziţiei este de 12.000 lei fărăTVA, echivalentul a 2700,70 euro (curs euro
4.4433 la data de 05.06.2015)
Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică de servicii: preţul cel mai scăzut pentru
ofertele declarate admisibile.
Data limită până la care se depun ofertele: 14 iunie 2015, ora 10.00.
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, sau la nr. de fax 021.315.78.22.

