Nr.348 din 07.03.2016
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Institutul Limbii Române, cu sediul declarat în București, str. Caransebeș nr.1, etaj 7, sector 1,
vă invită să participați la procedura de selecție de oferte pentru achiziția de servicii de
cazare, cod CPV 98341000-5 în locații hoteliere ce au clasificația de 4* din Lisabona,
Republica Portugheză, pentru un număr estimat de 48 de participanți, din care un număr
estimat de 45 persoane pentru 7 nopți ( perioada 11-18 mai 2016) și un număr estimat de 3
persoane pentru 10 nopți ( perioada 08-18 mai 2016).
Procedura: procedura internă de selecție de oferte a ILR
Achiziția de servicii se încadrează în Anexa 2B la OUG nr. 34/2006 cu modificările și
completările ulterioare, având ca temei legal art. 16 alin. (1) din același act normativ.
Procedura se finalizează prin: încheierea unui contract.
Durata de valabilitate a ofertei: 90 de zile
Durata contractului: 90 de zile de la semnarea de către ambele părți.
Locul de livrare/prestare: Lisabona, Republica Portugheză.
Specificații tehnice:
Descrierea
Cantitate
Preț unitar
Preț total euro,
produsului
Nr. max de pers.
inclusiv TVA
Caracteristici de ofertare:
- Hotel în Lisabona, 4 stele, cu posibilitate de cazare a 48 de persoane, astfel: 3 camere în
perioada 8- 10 mai 2016 (3 nopți) și 48 camere în perioada 11-18 mai 2016 (7 nopți), cu mic
dejun inclus - tip bufet suedez, fără costuri suplimentar și o sală de conferințe pentru 60
persoane, în data de 15 mai 2016 a.m., fără costuri suplimentare. Cazarea se va face, de
preferință, în camera single. Prin camera single se întelege şi camera dublă în regim de single,
indiferent dacă sunt cu pat matrimonial sau cu paturi separate.
Unitatea de cazare va trebui să:
- să se afle situată în zona centrală a Lisabonei ( Praca do Comercio, Piața Marques de Pombal
(Sana Lisboa Hotel, Av. Fontes Pereira de Melo, 8, Santo Antonio, 1069-310 sau HF Fenix
Lisboa, Praca Marques, Santo Antonio, 1269-133, Lisbon de Pombal, 8), Praca dos
Restauradores sau Praca de Rossio),
- să aibă acces la mijloacele de transport în comun,
- să fie poziționată cu acces facil la metrou, în direcția Universității din Lisabona.
Cazarea va fi asigurată în camere cu grup sanitar propriu, apa calda, Tv în camera, aer
condiţionat, sistem de încalzire/racire, cu acces permis al participanților 24 h din 24 h, cu
serviciul permanent asistat la recepție.
Capacitatea unităţilor hoteliere ofertate trebuie să permită cazarea numărului total de
participanţi comunicaţi de achizitor. Este acceptată separarea grupului de participanţi prin
cazarea în cel mult două unități hoteliere care nu se află la o distanţă mai mare de 1 km una
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față de cealaltă.
- Denumire eveniment: Conferința Limba Română în lume, 12-17 mai 2016, Lisabona, Republica
Portugheză
- Număr de participanți: 48
- Perioada: 8-18 mai 2016
- Costuri de cazare: 215 500 lei buget total estimat
- Tariful maxim acceptat per cameră/noapte: 140 de euro, cu TVA și orice alte taxe incluse.
- Prin ofertele financiare, operatorii economici își vor asuma un Tarif maxim prezentat în
Euro, care va fi practicat în relația cu autoritatea contractantă, pe parcursul derulării
contractului. Tariful de cazare ( eventuale tarife componente precum: taxe hoteliere/de
oraș/de sejur trebuie incluse în tariful ofertat).
- Prețul total este cel care rezulta din înmulțirea prețului unitar maximal cu numărul de
participanți cazați la eveniment și cu numărul de nopți de ședere, plătibil prestatorului de
către achizitor în lei la Cursul BNR valabil la data facturării.
- Anularea gratuită a rezervării pentru 10% din numărul de camere, în condițiile solicitării din
partea achizitorului cu cel puțin 48 de ore înainte de data pentru care se solicită anularea.
- In cazul în care numărul de participanți se micșorează cu minimum 10% din numărul total de
participanți din cauze independente de Achizitor și acest lucru nu este anunțat de către
Achizitor cu minimum 48 de ore înainte de începerea evenimentului, Achizitorul va achita și
contravaloarea primei nopți de cazare pentru toți participanții care nu se prezintă.
Oferta cu cel mai mic preț total va fi desemnată câștigătoare, iar cu ofertantul desemnat
câștigător se va încheia respectivul contract.

Denumire hotel, adresa(se va completa de către ofertant)
Total:

Explicații suplimentare:
Institutul Limbii Române este instituție publică și nu achită avans pentru executarea
contractului.
Criteriul de atribuire ales: prețul cel mai mic.
Perioada și numărul de participanţi pentru eveniment vor fi comunicate căștigătorului la data
semnării contractului.
Comunicarea câștigătorului, va fi comunicată simultan tuturor participanților la procedură,
prin e-mail.
Prezenta invitație de participare se poate descărca și de pe site-ul www.ilr.ro, secțiunea
Anunțuri sau se poate obține prin email în urma unei solicitări scrise a operatorului economic.
Data limită până la care se pot depune ofertele, precum și declarația pe proprie răspundere
(Formularul 1) este: 14.03.2016, ora 14.00.
Depunerea ofertelor: la sediul ILR din str.Caransebeș, nr.1, etaj 7, sector 1, București sau prin
poștă cu confirmarea primirii în data de 14.03.2016, ora 14.00.
Ofertele depuse după data și ora limită vor fi respinse.
Pentru alte informații: tel. 0213110631, email office@ilr.ro sau achizitii@ilr.ro.
Corina Chertes,
Director

