
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

PRIMARIA MUNICIPIULUI T'OC$ANI
ATENEUL POPULAR,,MR.GH.PASTIA" FOC$ANI

ANUNT
Solicitare oferte de pret

Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia" cu sediul in Focsani, Piata Unirii nr 3 in calitate de autoritate contractantd,
intentioneazd" sd, achizitioneze prin achizitie directi servicii de cazare pentru invitatii la Festivalul de
Muzica Usoara Romffneasci (FLORENTIN DELMAR" editia a 46-a 2021, care se va desfbgura in
perioada 1 9-20 noiembie 2021.
Cod CPV 55110000-4 - servicii de cazare la hotel
Obiectul achizitiei constd in asigurarea serviciilor de cazarc cu mic dejun inclus, (camera single si camera
duble, triple, apartament) pentru un num6r de aproximativ 31 persoane pentru perioada 18-20 noiembrie
20121camera in regim single, duble, triple, apartament.
Locatia pentru cazarea acestor invitati trebuie sa fie in municipiul Focsani.
Grupurile au urmatoarea component[:
Grupul de I 6 persoane (concurenti) perioad a 19-20 noiembrie 2021 .

Grupul de l5 persoane (uriu, solisti recital qi invitafi) perioada 19 -21 noiembrie 2021.
Valoarea estimat[ pentru achizitionarea serviciului de rnai sus este de 8000 ron fara TVA.
Achizitia acestui serviciu se va realiza direct prin intermediul catalogului SICAP sau offline, in confonnitate
cu prevederile art.l, alin.(5) din Legea nr.9812016 privind achizitiile publice si ale art.43, alin.(1) qi (2) din
HG nr.39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitii publice/acordului -cadru din Legea privind achizitiile publice.
Contractul de prestari servicii(comanda) va fi atribuit pentru prezentarca ofertei "cea mai avantajoasl" din
punct de vedere economic, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai sc6zut.
Propunerea financiar va contine:Tariful pentru camera single/dubla/tripla/apartament.
Propunerea financiar[ va fi depusd p6ni in data de 16 noiembrie 2021orele 13,00, pe e-mailul institutiei la
adresa autoritatii contractante :

c o n trS:l@ ate":r p q- p ast ia-rq.

Comunicarea rezultatului acestei achizitii va fi transmis operatorului economic pana in data de 16.11.2021
orele l6,00.Ulterior, operatorul economic castigator va oferta serviciul in Sistemul Electronic de Achizitii
Publice -SICAP, sau offline.
Relalii la te1.0237 -225 584 sau direct, la sediul insituliei.
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