MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ IAŞI
Str. Buna Vestire, nr. 4, Iaşi
Tel. 0232/267751, Fax. 0232/261617
Nr.
/
„Suportul victimelor violentei prin abordarea dicriminarii multiple” - PLUS
Promotor de Proiect: Institutul de Medicina Legala Iasi
Partener proiect: Fundatia Centrul de Mediere si Securitate Comunitara
Programul: CORAI -finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi în
situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru
promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului
Economic European (SEE), 2009 – 2014, Cod proiect: PEH064

Anunț achiziție
SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE SI MATERIALE PROMOTIONALE
Servicii pentru evenimente CODURI CPV: 79822500-7– servicii de proiectare
grafica,79823000-9 – servicii de tiparire si de livrare, 79952000-2 - Servicii pentru evenimente
SOLICITANT: INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA IASI, cu sediul in Iasi, str.Buna Vestire
nr.4, telefon/fax: 0232/267751, email: imliasi@yahoo.com, cod fiscal 13752374, in calitate de Promotor
de Proiect in cadrul proiectului „Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”,
Finanţarea serviciilor - prin asistentă financiară nerambursabilă din Apelul Coerent din cadrul
Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru
reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul
Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), 2009 – 2014
Tipul de contract: prestari servicii
Obiectul contractului: Achiziţie de servicii de organizare evenimente
Valoarea estimată pentru achiziţionarea serviciilor de organizare de evenimente si materiale
promotionale este de 64500 lei, cu TVA inclus.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.
Documentația de atribuire in baza careia trebuie elaborata oferta este atasata prezentei invitatii si poate
fi descarcata de pe pagina web a proiectului – www.victimassist.eu - Orice solicitare de clarificari trebuie
sa contina coordonatele de contact ale celui care solicita clarificari si trebuie sa mentioneze denumirea
contractului si a proiectului pentru care se solicita clarificari.
Termenul limita de transmitere al ofertelor este 20 MAI 2016, ora 12.00.
Adresa de transmitere a ofertelor este INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA IASI, cu sediul in
Iasi, str.Buna Vestire nr.4, telefon/fax: 0232/267751, email: imliasi@yahoo.com
Institutul de Medicina Legala Iasi
Dr. Victor Jitaru

