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DoIuﾏeﾐtație de atriHuire 

Nr.5 / 07.10.2014 

 

 

  Beneficiar 

Deﾐuﾏire ofiIială: AsoIiația Expert Foruﾏ 

Adresă: Aurel VlaiIu ΒΑ, apt ン, SeItor ヲ, BuIurești 

Îﾐ ateﾐ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                                    

 

DesIrierea suIIiﾐtă a IoﾐtraItului sau a aIhiziţiei/aIhiziţiilor 
 

Asigurarea serviciilor necesare pentru organizarea unui seminar peﾐtru uﾐ ﾐuﾏăr de 5ヰ de persoaﾐe. 

 

Clasificare CPV ふ┗oIaHularul Ioﾏuﾐ pri┗iﾐd aIhiziţiileぶ 
79951000-5 Servicii de organizare de seminarii 

 

SpeIifiIații tehﾐiIe: 

  

ヱぶ E┗eﾐiﾏeﾐtul ┗a a┗ea loI îﾐ ultiﾏa săptăﾏâﾐă diﾐ luﾐa octombrie 2014, îﾐ BuIurești, pentru o 

durată de ﾏaxiﾏ patru ore, iﾐter┗alul orar urﾏează a fi staHilit. Data calendaristica preconizata este 

28.10.2014, sub rezerva ca este posibil sa intervina o schimbare de +/- 2 zile.  

2) Sala pentru 50 de persoane îﾐ forﾏă de U sau așezare pe ﾏai ﾏulte ﾏese ふﾏaxiﾏ Β 
persoaﾐe/ﾏasăぶ  
3) Sonorizare – 2 microfoane fixe și 4 mobile. 

4) Proiector și eIraﾐ de proieIție. 
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5ぶ Materiale papetărie ふpixuri, Iarﾐețeleぶ pentru 50 de persoane. 

6) Coffee break/gustare pentru 50 de persoane, incluzând apă, Iafea și patiserie sau gustari. 

  

ReIepţia ser┗iIiilor prestate se ┗a realiza pe Hază de proIes ┗erHal de reIepţie. 
Plata se ┗a faIe priﾐ Ordiﾐ de plată. 
Suma ﾏaxiﾏă alocata acestui eveniment: 850 euro, cu TVA. 

 

Oferta ┗a fi prezeﾐtată îﾐ lei, fara TVA, stampilata, în plic închis, pe care se ┗a ﾏeﾐţioﾐa oHieItul 
procedurii pana pe data de 14 octombrie, ora 17 pe adresa Strada Aurel Vlaicu 87, apt 3, et 2, 

BuIurești, SeItor ヲ in atentia dlui Septimius Parvu, manager de proiect. Contact: 

septimius.parvu@expertforum.ro, 0737.748.667. 

 

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% pentru indeplinirea caracteristicilor 

tehnice, dupa cum urmeaza: 

 

Oferta financiara – 7 puncte – incadrarea in bugetul alocat evenimentului și prezeﾐtarea uﾐui preț 
sIăzut 
Oferta tehnica – 3 puncte  - 2 puncte pentru capacitatea si adaptaHilitatea la araﾐjarea spațiului de 
Ioﾐferiﾐță / 1 punct – accesibilitatea locatiei  

 

 

 

Mai ﾏulte detalii despre aIeastă aIhiziție și proieIt puteți găsi pe pagiﾐa ┘eH Expert Foruﾏ, 
http://expertforum.ro/think-tank/. 

 

 

Acest eveniment face parte din proiectul Coﾏuﾐitatea Huﾐei guverﾐări: thiﾐk taﾐk desIhis Iătre puHliI 

(nr contract 2013/C5.1_019), fiﾐaﾐţat priﾐ Foﾐdul ONG îﾐ Roﾏâﾐia, MeIaﾐisﾏul FiﾐaﾐIiar al Spațiului 
Economic European 2009 – 2014. 
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