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Parteneriatul dintre Centrul European pentru Dezvoltare Rurala şi Asociaţia “Moştenire Vie”
în calitate de beneficiar, lansează procedura de achiziţie publică de Servicii de organizare
si promovare a „Festivalului Vislilor – medieval si gastronomic la Castelul Corvinilor „
Obiectul contractului: Beneficiarul proiectului va achiziţiona servicii de organizare si
promovare °Festivalul Vislilor - medieval si gastronomic la Castelul Corvinilor”

Procedura aplicată pentru atribuire: Cerere de oferte
Valoarea estimată a contractului: 342000 Lei fara TVA
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigatoare: preţul cel mai scazut.
Criterii de calificare:
Documentele de calificare ce vor fi prezentate de către ofertant, valabile la data deschiderii
ofertelor:
1.Certificat Constatator ORC – original sau copie legalizată
2. Certificat de Atestare Fiscală, emis de către Administraţia Finanţelor Publice - original
3. Certificat Fiscal emis de către Primăria în raza căreia îşi desfăşoară activitatea - original
4. Certificat de Inregistrare la ORC- copie certificată cu originalul
5. Informaţii privind subcontractanţii – dacă este cazul
6. Acord de asociere – dacă este cazul
7. Declaratia de eligibilitate
Prezentarea ofertei
- Limba de prezentare a ofertei este limba română.
- Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile calendaristice de la data deschiderii
ofertelor
- Modul de prezentare a ofertelor:
- Propunerea tehnică va fi întocmită în aşa fel încât să se asigure posibilitatea
verificării corespondenţei cu specificaţiile din Caietul de sarcini.
- Propunerea financiară va conţine :
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- preţul total al serviciilor prestate din obiectul contractului
- preţul defalcat pe articolele specificate în Caietul de sarcini
Obţinerea documentaţiei de atribuire
Documentaţia de atribuire se poate obţine de la Sediul ONG CRED, situat în
Hunedoara, strada Dacia 8, bl C1, ap 143, începând cu data de 22.11.2011, ora 10.00
Termene de clarificări şi de depunere a ofertelor
Eventuale solicitări de clarificări pot fi transmise la adresa mai sus menţionată sau la
numărul de fax al ONG CRED 0354 418227, până la data de 9.12.2011, ora 14.00.
Depunerea ofertelor: ofertele vor fi depuse la sediul ONG CRED până la data de
13.12.2011 ora 10.00, iar deschiderea ofertelor va avea loc la sediul ONG CRED în data de
13.12.2011 ora 15.00.
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