Către: Toți operatorii economici interesați

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
„Servicii de organizare de evenimente/seminarii/reuniuni pentru Punctul Național de
Contact – Granturile SEE și Norvegiene”
Cod CPV: 79952000-2-Servicii pentru evenimente (Rev. 2)
Coduri CPV secundare:
79951000-5 - Servicii de
55120000-7 - Servicii de
79540000-1 - Servicii de
55520000-1 - Servicii de
55300000-3 - Servicii de
60130000-8 - Servicii de
60600000-4 - Servicii de

organizare de seminarii (Rev.2)
reuniuni și conferințe organizate la hotel (Rev.2
interpretariat (Rev. 2)
catering (Rev.2)
restaurant și de servire a mâncării (Rev. 2)
transport rutier specializat de pasageri (Rev. 2)
transport naval (Rev. 2)

Denumirea Autorității Contractante:
Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în București, Șoseaua București Ploiești nr. 1-1B,
Sector 1.
Obiectul contractului:
Servicii de organizare de evenimente/seminarii/reuniuni pentru Punctul Național de
Contact – Granturile SEE și Norvegiene
Durata acordului-cadru: 24 luni, de la data semnării
Valoarea totală estimată a acordului-cadru pentru o perioadă de 24 de luni: 456.050,00
lei fără TVA;
✓ Valorile minime și maxime estimate la nivelul acordului-cadru:
Valoare minimă a acordului-cadru: 185.800,00 lei fără TVA;
Valoarea maximă a acordului-cadru: 456.050,00 lei fără TVA;
✓ Valorile minime și maxime estimate la nivelul unui contract subsecvent:
Valoare minimă a unui contract subsecvent: 3.250,00 lei fără TVA;
Valoare maximă a unui contract subsecvent [contractul subsecvent cu cea mai mare
valoare]: 108.600,00 lei fără TVA
✓ Cantități minime și maxime estimate la nivelul acordului-cadru:
Cantitatea minimă estimată pe acordul-cadru: 5 evenimente;
Cantitatea maximă estimată pe acordul-cadru: 27 evenimente;

✓ Cantități minime și maxime estimate la nivelul unui contract subsecvent:
Cantitatea minimă estimată aferentă unui contract subsecvent: 1 eveniment de 20
persoane;
Cantitatea maximă estimată aferentă unui contract subsecvent: combinație de
evenimente de 100 persoane;
Procedura aplicată: Procedură simplificată proprie
Data-limită și locul pentru depunerea ofertelor: marți 3 septembrie 2019, ora: 1500 la
registratura Ministerului Fondurilor Europene, Șoseaua București-Ploiești nr.1-1B, clădirea
Victoria Office, sector 1, București (intrarea prin Str. Menuetului nr.7)
Operatorii economici interesați pot solicita clarificări cu privire la documentația de
atribuire până la data de 27 august 2019 la adresa de email lucian.mihai@fonduriue.ro Solicitările de clarificări depuse după termenul menționat mai sus nu vor fi
luate în considerare.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Persoana de contact: Lucian MIHAI
E-mail: lucian.mihai@fonduri-ue.ro
Telefon: 0372.838.873

