Nr. inregistrare 8246/03.11.2017
INVITATIE DE PARTICIPARE
ASOCIAȚIA ECUMENICĂ A BISERICILOR DIN ROMÂNIA – AIDRom anunta achizitia de
TICHETE SOCIALE, prin procedura competitiva, in cadrul Proiectului „Asistenta si servicii
pentru solicitantii de azil din Romania” contract de finantare FAMI 16.03.02
Data publicarii anuntului: 07.11.2017
1. Obiectul contractului:
TICHETE SOCIALE – cod cpv 30199770-8
Tichetele sociale utilizate de catre beneficiarii proiectului: “Asistenta si servicii pentru
solicitantii de azil (SA) din Romania” – FAMI 16.03.02, pentru achizitia de produse
alimentare, de igiena, curatenie, alte produse necesare.
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de achizitie publica: procedura
competitiva, conform “Reguli privind atribuirea contractelor de achiziţii de produse,

servicii sau lucrări finanţate din Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare efectuate
de către beneficiari sau partenerii acestora, care nu sunt autorităţi contractante în
conformitate cu prevederile art. 4 (1) sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile
prevazute la art. 4 (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice”.
3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul
este finantat din Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare.
5. Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente:
Documente de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise in
Documentatia pentru ofertanti.
6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 15.11.2017, ora 16.00. Se va raspunde la
clarificari pana la data de 17.11.2017, ora 16.00
7. Limba de redactare a ofertei: romana
8. Perioada de valabilitate a ofertelor: cel putin pana la data incheierii contractului de
achizitie.
9. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm in LEI, fara TVA.
10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai

scazut.
11. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
12. Adresa la care se depune oferta: ASOCIAȚIA ECUMENICĂ A BISERICILOR DIN
ROMÂNIA – AIDRom, Str. Ilarie Chendi nr. 14, sector 2, Bucuresti, Romania.
13. Data limita pentru depunerea ofertelor: 20.11.2017, ora 12.00
14. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 20.11.2017, ora 13.00, la sediul ASOCIAȚIA
ECUMENICĂ A BISERICILOR DIN ROMÂNIA – AIDRom, Str. Ilarie Chendi nr. 14,
sector 2, Bucuresti, Romania.
Pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor, pe langa comisia de evaluare si
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au depus oferte pentru contractul respectiv,
alte persoane nominalizate de catre Achizitor.
Reprezentantii ofertantilor trebuie sa prezinte Imputernicire din partea ofertantului, cartea de
identitate in original si copie.
Documentatia de atribuire se poate obtine de la adresa http://www.aidrom.ro/achizitii sau
prin solicitare de la sediul achizitorului.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta:
e-mail: aidrom@gmail.com
CATALINA NICULESCU - 0757.049.901
MAGDALENA IANCU - 0771.341.031

