NOTIFICARE, SCHIMBARI CU REFERIRE LA DOCUMENTATIA NR. 1 DIN 24.04.2015

INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIA DE SERVICII ORGANIZARE SEMINARII, COD CPV 79951000
Privind oferta de servicii organizare seminarii pentru proiectul „I4P România – Pregătirea Rețelei ”Infrastructuri
pentru Pace ROMÂNIA”.
TERMENUL LIMITA PANA LA OFERTA POATE FI INAINTATA:
6 Mai 2015 data postei sau a curierului.
Operatorii economici care inainteaza oferta prin posta sau agentie de curierat au obligatia de a anunta pe
Domnul Mihail Brinzea, Manager Proiect si pe Doamna Elena Joandrea, Contabil Sef ca au trimis oferta, trimitand
scant dovada de transmitere a ofertei.
Instiintarea, are rolul de a anunta echipa de evaluare a ofertelor cu privire la numarul de oferte pe care trebuie sa
le astepte inainte de a deschide plicurile. Instiintarea se va face prin e-mail la urmatoarele adrese:
instruire@yahoo.com si elenajoandrea@yahoo.com
Neinstiintarea achizitorului, Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania – AIDRom, cu privire la trimiterea ofertei,
se considera neconformitate de procedura si prin urmare oferta nu va fi luata in consideratie.
PRECIZARI CU PRIVIRE MODUL DE TRANSMITERE AL OFERTEI
Intrucat, operatorii economici pot oferta pe loturi: Cluj, Iasi, Bucuresti;
Intrucat, facilitatea ofertarii pe loturi presupune drept conditie sinequanon existenta a minim trei (3) oferte / lot;
In vederea evitarii oricarui risc de devoalare a vreunei oferte de lot, pentru care nu s-au primit minim alte doua
oferte;
Operatorii economici sunt rugati sa transmita, in plicul de corespondenta,ofertele lor pe loturi:
- in plic separat pentru Cluj
- in plic separat pentru Iasi
- in plic separat pentru Bucuresti
Reamintim ca un operator poate oferta toate cele trei loturi / locatii sau doar una singura.
Reamintim ca oferta se va trimite la adresa: Asociatia Ecumenica a Bisericillor din Romania – AIDRom, Strada
Halmeu 12, Bucuresti, Sector 2.

Mihail Brinzea, Manager de Proiect
Elena Joandrea, contabil
Mirela Andrei, Asistent de Proiect
Bucuresti
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