
 
 

Invitatie de participare pentru achizitia de servicii de organizare conferinta 

Asociatia de Medicina Anti-Aging avand sediul social in strada Drumul Taberei nr. 83, 
Bloc TD5, Parter, ap. 6, sector 6, Bucuresti, tel 021/7256608, fax: 021/7256608, 
email : office@amaa.ro , CUI: RO 17327350, vă invită să participați la procedura 
offline de atribuire a contractului  de achizitie de servicii de de organizare 
conferinta,cod CPV: 55120000-7. Serviciile sunt necesare implementarii proiectului 
cu numele „Programul de formare profesionala continua PRO SOCIAL” ID 83341, 
finantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

 
Obiectul contractului constă în achizitia achizitie de servicii de de organizare 
conferinta, procedura folosita fiind procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei.  
Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câțtigatoare: selectia ofertei se 
va realiza pe baza criteriului ofertei pretul cel mai scazut. Ofertele financiare se pot 
trimite pana la data de 14.06.2011 ora 13.00 la sediul Asociatiei de Medicina Anti-
Aging din  strada Drumul Teberei nr 35A, Bloc 803, Scara 1, Et. 4, Ap. 20, sector 6, 
Bucuresti sau pe mail la adresa ciprian.scarlat@gmail.com. 

Valoarea estimată a contractului: 20.000 lei fara TVA.  

Cerinte generale: 

1. Sala de conferinte situata in BUCURESTI, de minim 100 persoane dotata cu 
echiament de videoproiectie, sonorizare, inchiriata pentru data de 25.06.2011 
de la ora 9:00 – 16:00 

2. O persoana care sa asigure asistenta tehnica pe perioada derularii conferintei 
si doua persoane care sa efectueze activitati de secretariat. 

3. Birou functional cu doua calculatoare si o imprimanta cu consumabile 
necesare printarii a max 300 coli. 

4. Legatura internet wireless. 
5. Servicii de cattering care sa cuprinda cofee break, aperitiv, gustare rece si 

calda, desert in regim bufet suedez pentru 100 persoane cu posibilitate pentru 
suplimentare cu inca 20 persoane.  

 

Relatii suplimentare si clarificari se pot obtine la telefonul 0758 – 244 989, persoana 
de contact Ciprian Scarlat. 
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