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SCRISOAREDE INTENt~,j(

l';-": .' "".:
privind achiziţia directă de servicii de ~~.-~
~~şa/

Judeţul laşi, reprezentat prin Consiliul Judeţean laşi intentionează să achiziţioneze
servicii de cazare si masa, prin achiziţie directă şi invită pe cei interesati să depună oferte În
acest sens.
1. Denumirea autoritatii contractante: Judetul laşi;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judetean lasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, cod
700035, municipiul lasi; telefon/fax 0232- 214425;
3. Denumirea contractului: servicii de cazare si masa
4. Cod clasificare CPV: 55300000-3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării,
55110000-4 Servicii de cazare la hotel
5. Procedura aplicata: achiziţie directa, anexa 2 B;
6. Sursa de finantare: Buget propriu;
7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut pe intreg lotul.
8. Data limită de depunere a ofertelor: 21.10.2013, ora 9.00.
9. Valoarea estimată: 12.096,77 lei (fără TVA), echivalent a 2719,35 Euro, la curs BNR din
data de 16.10.2013, 1 Euro - 4.4484 lei;
10.Oferta prezentata va fi exprimată În lei, fără TVA.
11.Specificaţii tehnice: 14 camere duble in regim single
O camera dubla
Check in: 23 octombrie 2013
Check out: 26 octombrie 2013
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•

Cerinte minime:

Pensiune completa, cu respectarea limitelor valorice pentru cheltuieli zilnice de
masa de 90 lei/persoana/zi, conform OG.80/2001 cu modificarile
ulterioare;

•

Restaurant amplasat in interiorul hotelului;

•

Categorie trei stele;

si completarile

•

Standard de confort ridicat;

•

Camerele vor fi dotate cu aer conditionat, telefon, internet, tv, minibar, exclus
chicineta.

•

Parcare exterioară luminată

•

Acces persoane cu dlzabilltăţi

•

Recepţie 24h, internet cornet

•

Room Service

•

Linie telefonică directă, internaţională

•

Serviciu spălătorie - curăţătorie

•

Fax

•

Curierat

•

Taxi

•

Ziare

•

Lift
Oferta de pret, avand mentiunea "Pentru DIRECTIA ACHIZITII PUBLlCE- Compartiment Achizitii

Publice Directe", va fi depusa la registratura Consiliului Judetean lasi sau transmisa pe fax.
0232/210.336; 0232/214.425, sau pe adresa de email: achizitiLpublice@icc.ro.

DIRECTOR EXECUTIV,
ANCA MUSCHERU
Imi asum in totalitate responsabilitatea
corectitudinii si legalitatii, in~
"" intocmitorul inscrisului

Coordonator Compartiment
Achizitii Publice Directe
Raluca Guzu
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris oficial
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