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In atentia agentilor economici 

 

INVITAȚIE DE OFERTARE 

- Servicii organizare evenimente – 132884 - 

 
LICEUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU din CONSTANTA, cu sediul în Municipiul Constanta,  Aleea 

Melodiei nr. 3, Constanța 900478,  judetul Constanta, cod de înregistrare fiscală 13313425, în calitate de 

PARTENER al proiectului „Stagii de practica inovative in domenii de specializare inteligenta” – cod SMIS 

132884  și în vederea implementării proiectului ante-menționat, intenționează să achiziționeze servicii 

organizare evenimente conform celor cuprinse în prezenta invitație. 

 

Vă invităm să ne înaintați oferta dumneavoastră pentru servicii de organizare evenimente 

 

1. Denumire invitaţie: “Servicii organizare evenimente – 132884”. 

2. Modalitatea de desfăşurare: Procedura proprie. 

3. Pentru depunerea ofertei se vor avea în vedere formularele atașate. 

4. Împărţirea pe loturi: DA 

5. Valoarea totală estimată fără TVA:78.000,00 lei 

6. Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut. 

7. Cod CPV: 79951000-5, 55520000-1 Serv catering, 39294100-0  Produse informative si de promovare, 

79961100-9 Servicii de fotografie publicitara, 79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate 

8. Tip contract: servicii. 

9. Obiectul contractului: “ Servicii organizare evenimente  – 132884”. 

10. Data limită de depunere a ofertelor: 24.05.2021, ora 16:30 

11. Adresa la care se transmit ofertele:  Liceul Economic VIRGIL MADGEARU, adresa Municipiul 

Constanta,  Aleea Melodiei nr. 3, Constanța sau adresa de e-mail: vmadgearu@yahoo.com 

12. Limba de redactare a ofertei: Română 
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13. Tip de finanţare şi modalitate de plată: se va face în termen de 60 de zile de la prestarea ultimei 

componente a serviciilor. 

14. Moneda în care se transmite oferta de preţ:  lei 

15.  Modul de obţinere a documentaţiei:  ataşat invitaţiei. 

16. Persoana de contact: Martinas Lidia, tel. 0341 439 509, 0341 405 824, e-mail:  vmadgearu@yahoo.com 

17. În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere al solicitărilor din 

caietul de sarcini, se încadrează în valoarea estimată precizată în invitaţie şi este clasată pe primul loc, 

achiziţia se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii. 

18. Vă rugăm să confirmaţi primirea prezentei invitaţii, la adresa de e-mail: vmadgearu@yahoo.com 

19. . 

 

 

Întocmit, 

Martinas Lidia 

          DATA: 19.05.2021 


