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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"   CIF: 4316180  

Adresa: Strada Viilor, Nr. 90, Sector: 5   Tara: Romania

Tel:  +40 213373801    Fax:  +40 213373801    E-mail:  achizitii@marius-nasta.ro    Punct(e) de contact:  Ene Cristian    In atentia:
:  Irina Nicoleta Preda   

ANUNT 

Denumire contract:
Servicii logistica - cazare, masa, pauza de cafea, transport aferente derularii unei sesiuni de curs si a activitatii de screening in jud
etul Arges pentru derularea activitatii proiectului POCU/225/4/9/117426

Data limita depunere oferta:
26.11.2019 12:00

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
55120000-7 - Servicii de reuniuni si conferinte organizate

la hotel (Rev.2)

Valoare
estimata:
72.219,07 

RON

Caiet de sarcini:
Caiet de

sarcini.pdf

Descriere contract:
Obiectul contractului este prestarea de Servicii logistica - cazare, masa, pauza de cafea, transport aferente derularii unei sesiuni d
e curs si a activitatii de screening in judetul Arges pentru derularea activitatii proiectului POCU/225/4/9/117426 "Organizarea de p
rograme de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente" Cod S
MIS 117426"

Conditii referitoare la contract:
Conform modelului de contract publicat pe site-ul www.marius-nasta.ro, sectiunea Anunturi.

Conditii de participare:
Ofertantii vor prezenta formularele de cali�care, propunerea tehnica si propunerea �nanciara.

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:
Informaţiile se regăsesc atasate prezentului anunt publicitar si pe site-ul www.marius-nasta.ro, sectiunea Anunturi. Depunerea fo
rmularelor de cali�care, a propunerii tehnice şi a propunerii �nanciare se va face până pe data de 19.11.2019, ora 12:00, la adres
a de email achizitii@marius-nasta.ro cu speci�carea numarului Anunţului de publicitate şi a obiectului procedurii. Ofertantul a căr
ui ofertă a fost declarată câştigătoare în urma evaluării ofertelor, va posta în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări în SE
AP la adresa e-licitatie.ro, oferta sa, în termen de 24 de ore de la primirea comunicării privind rezultatele evaluării, urmând ca aut
oritatea contractantă să acceseze catalogul SEAP în vederea încheierii achiziţiei directe.
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