MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APARARE „CAROL I”

Neclasificat
Exemplar unic

ANUNŢ
pentru achiziţia serviciului de transport şi cazare Stockholm
în cadrul proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi
postdoctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi
siguranţă naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”, ID
proiect 138822, cod SMIS 50711
Tip anunţ:

Tip contract

Cumpărare directă anexa 2B

Denumire contract:
Valoare estimată:

Serviciul de transport şi cazare Stockholm proiectul
POSDRU/159/1.5/S/138822
4.500,00

servicii
CPV:

63510000-7

Moneda: RON

Serviciul de transport şi cazare Stockholm 1 persoană astfel:
- transport aerian Bucureşti – Stockholm – Bucureşti, clasa economic, plecare din Bucureşti în
Descriere
contract:

data de 09.12.2014, dimineaţa şi întoarcere în Bucureşti în data de 11.12.2014, dimineaţa;
- cazare în Stockholm, în noaptea de 09/10.12.2014 şi noaptea de 10/11.12.2014, în hotel de minim 3
stele, regim single în limita a maxim 150 euro/noapte (conform ordin 1117/2010) situat în apropierea
(maxim 3-4 km) de Swedish National Defence College Stockholm, Drottning Kristinas väg 37,
Stockholm).

Condiţii

1. Condiţii de plată: în maxim 30 de zile de la efectuarea recepţiei pe bază de proces verbal de recepţie

contract:

semnat de ambele părţi şi a facturii fiscale emise de prestator.

Condiţii de
participare:

Obiect de activitate (principal sau secundar) în domeniului achiziţiei şi experienţă similară

Criterii de

Oferta cu preţul cel mai scăzut (bilet de avion+cazare) şi care corespunde cerinţelor

adjudecare:

achiziţiei.

Informaţii

Clarificări se pot obţine la adresa de email popa.doru@unap.ro şi

suplimentare şi

achizitii_unap@yahoo.ro sau la nr. de tel/fax 021.319.59.67.

termen limită de

Oferta va fi transmisă la adresa de email popa.doru@unap.ro şi achizitii_unap@yahoo.ro

primire oferte

până la data de 02.12.2014 ora 14.00
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