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Judeţul laşi, reprezentat prin Consiliul Judeţean laşi intenţionează să -,a,01,1zjţineze
servicii de transport aerian - un pachet de bilete de avion (20 călătorii) tur - retur pe ruta
laşi — Bucureşti — laşi prin achiziţie directă şi invită pe cei interesaţi să depună ofertă în acest
sens.
1. Denumirea autorităţii contractante: Judeţul laşi,
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judeţean laşi, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69, cod
700035, municipiul laşi, telefon 0232-235100-477, fax 0232-210336;
3. Procedura aplicată: achiziţie directă;
4. Sursa de finanţare: Buget propriu;
5. Valoarea estimată: 14300,7 lei fără TVA (715,03 lei fără TVA/bilet tur-retur), reprezentând
3000 euro (150 euro fără TVA/bilet tur-retur), la cursul BNR din data de 14.11.2019, 1 euro =
4,7669 lei;
6. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
7. Data limită de depunere a ofertelor: 25.11.2019, ora 10.00;
8. Cerinţe:
- Pachet de bilete de avion — 20 de călătorii dus-întors pe ruta laşi - Bucureşti-laşi,
- Se vor menţiona toate condiţiile oferite şi toate taxele percepute pentru bagaje de
mână, bagaje de cală, ckeck-in, schimbări de dată, schimbări de nume, anulări, taxă last
minute sau orice altă taxă sau cost care s-ar putea percepe;
- Se vor menţiona condiţiile de plată, respectiv perioada în care trebuie efectuată plata şi
dacă se acceptă plata în contul de Trezorerie al companiei.
9.

Se va oferta preţul în lei fără TVA, cu TVA explicitat separat şi echivalentul în euro
la cursul din data de 22.11.2019;

Oferta de preţ, având menţiunea

„Pentru DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE-

Compartiment Achiziţii Publice Directe", va fi depusă la registratura Consiliului Judeţean laşi
sau transmisă pe adresa de email:
DIRECTOR EXECUTIV,
Anca Luminita MUŞCHERU
lmi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii şi legalităJii
in solidar cu into itorul inscrisului

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE DIRECTE,
Coordonator,
Mariana PIETRARU
Îmi asum in totalitate responsabilitatea corectitudind şi legalităjii
in solidar cu întocmitorul inscrisului

CONSILIER ACHIZIŢII PU = LICE,
ZU
Raluca Andre
Îmi asum responsabilitatea pentru
legalitat

Document creat la Direcţia Achiziţii Publice
Compartiment Achiziţii Publice Directe
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