
 
 
 
 
 

 

Nr.1215/21.02.2020 
 

Solicitare de ofertă, 
  
 In vederea realizării activităților specifice Proiectului ANELIS PLUS 2020 vă  rugăm 

ca, până la data de 25.02.2020, ora 15.00, să ne trimiteţi oferta dumneavoastră, fundamentată pe 

cerințele prezentate mai jos. 

1. Autoritatea contractanta: Asociația Universităților, a Institutelor de Cercetare-

Dezvoltare și a Bibliotecilor Centrale Universitare din România -ANELIS PLUS 

din Iasi, B-dul Carol I, nr. 11, Tel 0040232201151, fax 004023201025; 

2. Denumirea serviciilor/cod CPV  servicii transport persoane CPV 60000000-8 

       Servicii cazare CPV 55110000-4 

3. Sursa de finantare: fonduri nerambursabile +fonduri proprii; 

4. Valoarea estimată: 9000 lei cu TVA 

5. Termen limita de depunere a ofertelor: 26.02.2020 ora 15.00 

 Adresa la care se transmite oferta: Asociația Universităților, a Institutelor de   

Cercetare-Dezvoltare și a Bibliotecilor Centrale Universitare din România - 

ANELIS PLUS, B-dul Carol I, nr. 11din Iași,  Cod 700506 – IAŞI sau adresa de e-mail   

cristina_lupu1000@yahoo.com  

6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile; 

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut 

8. Tipul procedurii: Procedura proprie 

Preambul: 
In urma primirii din partea comitetului științific al Conferinței QQML 2020, a mesajului de 

acceptare a lucrării transmise, este necesara achizitia serviciilor aferente deplasarii in strainatate 

pentru promovarea proiectului. 

1. Servicii transport aerian/local pentru o persoana 

Nr
crt 

Titular Plecare: 
Ruta 
Data/Ora plecare 

Întoarcere: 
Ruta 
Data/ora intoarcere 

1.1 1 persoana* Iasi - Barcelona 24.05.2020 
Fără escală 

Barcelona - Iasi  31.05.2020 
Fără escală 

1.2 1 persoana* Transport local Barcelona (1 persoană, aeroport-locul de cazare și 
retur; 

- Este solicitat bilet de avion clasa economic, bagaj de cală în limita a 23 de kg 
- Zborul să fie fără costuri suplimentare pentru beneficiar,altele decât cele 

menționate în oferta financiară 
- În ofertă se va preciza exact data, ora și locul plecării (tur/retur). 



 
 
 
 
 

 

- Efectuarea check-inurilor cade in obligatia ofertantului; 
 

 
2. Servicii de cazare pentru o persoana în Barcelona: 
- cazare 7 nopți cu mic dejun pentru o persoana 

Check-in: 24 mai 2020 
Check-out: 31 mai 2020 

 
Alte precizări 

Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, pentru ambele servicii.(se va 
indica cota de TVA aferentă serviciilor prestate). 

 
 Criteriul de atribuire:prețul cel mai scăzut pentru întreaga ofertă.  
  
            Plata se va face prin virament bancar într-un cont indicat de executant, în termen de 
maxim 30 zile calendaristice de la data recepției. 
 
         Oferta tehnică și de preț se va transmite la adresa de e-mail cristina_lupu1000@yahoo.com 
sau la sediul Asociația Universităților, a Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și a 
Bibliotecilor Centrale Universitare din România -ANELIS PLUS, B-dul Carol I, nr. 11din 
Iași. 
 

 
Asistent Achiziții Proiect Anelis Plus 2020 

 

 




