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Beneficiar
De u ire ofi ială: Aso iația Expert Foru
Adresă: Aurel Vlai u

, apt , Se tor , Bu urești

Î ate ţia: D-lui Septimius Pârvu

Telefon: 0737.748.667

E-mail: septimius.parvu@expertforum.ro
Adresa de internet: www.expertforum.ro

Tipul contractului
Servicii
Locul principal de prestare
Bucuresti, Romania
Des rierea su i tă a o tra tului sau a a hiziţiei/a hiziţiilor
Asigurarea serviciilor necesare pentru organizarea unui seminar pe tru u

u ăr de

de persoa e.

Clasificare CPV vo a ularul o u privi d a hiziţiile
79951000-5 Servicii de organizare de seminarii
Spe ifi ații teh i e:
1) Evenimentul va avea lo î ulti a săptă â ă di lu a ai
, î Bu urești, pe tru o durată de
maxim patru ore, i tervalul orar ur ează a fi sta ilit. Data calendaristica preconizata este 27.05.2014,
sub rezerva ca este posibil sa intervina o schimbare de +/- 2 zile. Data exacta va fi comunicata pana cel
mai tarziu 20.05.2014.
2) Sala pentru 50 de persoane î for ă de U sau așezare pe ai ulte ese axi
persoa e/ asă .
3) Sonorizare – 2 microfoane fixe și 4 mobile.
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

4) Proiector și e ra de proie ție.
Materiale papetărie pixuri, ar ețele pentru 50 de persoane.
6) Coffee break pentru 5 de persoa e, i luzâ d apă, afea și patiserie.

Criterii de evaluare
Criteriu de evaluare este cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic. In cadrul evaluarii
se va tine cont in procentaj de 70% de oferta financiara si 30% de indeplinirea caracteristicilor tehnice.

Acest eveniment face parte din proiectul Co u itatea u ei guver ări: thi k ta k des his ătre pu li
(nr contract 2013/C5.1_019), fi a ţat pri Fo dul ONG î Ro â ia, Me a is ul Fi a iar al Spațiului
Economic European 2009 – 2014.

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

