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ALEA. NR. 6137/09.05.2017 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 

1. Agenția Locală a Energiei Alba, organizație neguvernamentală, ce funcționează în temeiul OG 
26/200 privind asociațiile și fundațiile, în calitate de Autoritate Contractantă, vă invită să participați 
Ia procedura de atribuire cu titlu: Achiziție servicii pentru organizare eveniment cu titlul: Cursul de 
Formare profesională „SIMPLA - Energia și mobilitatea planificate împreună” la Alba Iulia, în 
perioada mai - iunie 2017. 

2. Descrierea produselor și a cantităților necesare - se regăsesc în Anexa 1- Cerințe tehnice.  
3. Procedura aplicată: achiziție directă.  
4. Sursa de finanțare: Bugetul proiectului SIMPLA Nr.695955 cofinanțat în cadrul programului 

HORIZON2020.  
5. Ofertanții interesați de Procedura de Achiziție își vor posta oferta pe site-ul https://www.e-

licitatie.ro, la rubrica Proceduri de atribuire – Cumpărări directe - Catalog de 
produse/servicii/lucrări. De asemenea ofertanții sunt rugați a transmite pe adresa de e-mail 
contact@alea.ro oferta tehnică detaliată și oferta financiară.   

6. Limba de redactare a ofertei: română  
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 10 zile față de data publicării acestora în Catalogul 

Electronic SEAP.  
8. Prețul va fi exprimat ferm, în lei. Limita maximă preț: 23.000 lei. 

 Nu se acceptă actualizarea prețului!  
9. La oferta de bază:  

 Nu se acceptă oferte alternative!  
10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: prețul cel mai scăzut.  
11. Ofertantul  va avea ca obiect de activitate autorizat, serviciul ce face obiectul contractului.  
12. Data limită pentru postarea ofertei pe site-ul https://www.e-licitatie.ro este: 16.05.2017, ora 12:00  
13. Informații suplimentare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: ALEA, Alba Iulia - 5101119, 

str. Trandafirilor nr. 9, Tel: +40-258-813405, Fax: +40-258-813403, e-mail: contact@alea.ro, în 
atenția directorului agenției. 
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