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Nr.1624 din 08.11.2022

' ANUNT
Solicitare oferte de pref

Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastial' cu sediul in Focsani, Piata Unirii nr 3 in calitate de autoritate contractantd, intentioneazd sd

achizitioneze prin achizitie directd servicii de cazare pentru invitafii s6i la Festivalul de Muzicd Uqoard Florentin Delmar

edilia a 47-a2022 care se va desfbgura in perioada l8-19 noiembrie2022.

Cod CPV 551 10000-4 -servicii de cazarc la hotel

Obiectul achizitiei constd in asigurarea serviciilor detazare cu mic dejun inclus, (camerd single 9i camera dubl6 in regim

single) pentru un numdr de aproximativ l9 persoane, 2 nopfi in perioada l8-20 noiembrie2022.

Localia perfiru cazarea acestor invitali trebuie sd fie in municipiul FocEani.

Grupul de l5 persoane(concurenli), pentru 2 nopli in perioada l8-20 noiembrie2022.

Grupul de{ persoane(uriul) pentru 2 nop1i, pentru perioada 18-20 noiembrie 2022.

Valoarea estimatd pentru achizilionarea serviciilor de cazare este de 4.500 lei ftrd TVA.

Achizitia acestor servicii se va realiza direct prin intermediul catalogului electronic SICAP sau offline, in conformitate cu

prevederile art.7 alin.(5) din Legea nr.9812016, privind achizitiile publice gi ale art.43 alin.(l) si (2) din HG nt.39512016 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitii publice/acordului

- cadru din Legea achizitiilor publice.

Contractul (comanda) de prestari servicii va fi atribuit(d) pentru prezentarea ofertei ,,cea mai avantajoasd" din punct de vedere

economic, criteriul de atribuire fiind" preful cel mai scazut".

Propunerea financiard va conline tariful pentru camera single/camera dubl6 in regim single gi va fi depusd pdnd in data de 1l

noiembrie 2022 ora 13,00 pe e-mail-ul instituliei la adresa autoritafii contractante: sau la sediul

institutiei din Piata Unirii nr.3 Focsani.

Comunicarea rezultatului acestei achizitii va fi transmisi operatorului economic in data de 1 1 noiembrie 2022, ora 15,00.

Urterior' operatorur economic "^"rf:iil";:ffir:";l;;TIf,:ffIifi:$,T,fff[11ii Pubrice -SICAP sau ofnine

SEF BIROU.
Chiriac Felicia

Intocmit,
Referent spec.

Stoi onica

Piata Unirii nr.3 Focsani, - 620099, Judetul Vrancea
TeL0237 225584', Faxi 0237 223722;

E-mail: contact@ateneu-pastia,ro


