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ANUNT DE PUBLICITATE _ACHIZITIE DIRECTA
I. Autoritatea conlractanti:

INSTITUTUL NATIONAL PENTRU STUDIEREA HOLOCAUSTULUI DIN
ROMANIA ,,ELIE WIESEL" cu sediul in Bucureqti, Bulevardul Dacia 89, sector 2, telefon:
(021) 318 09 39, Cod fiscal 18098352.

II. Obiectul Achizi{iei:
Obiectul contractului este reprezentat de furnizarea de servicii

:

" Semicii de traducere" cod cpv :79530000-8

INSTITUTUL NATIONAL PENTRU STUDIEREA HOLOCAUSTULUI DIN

ROMANIA ,,ELIE WIESEL" intenlioneazd sd achizilioneze "servicii de traducere " cod CPV
79530000-8, pentru evenimentul Comemorare a 80 de ani de la Pogromul din Ia;i (iunie 1941),
in conformitate cu prevederile art.7 alin (5) din Legea 9S12016 cu modificdrile gi completlrile
ulterioare corelate cu prevederile art. 43 alin (1) din HG.395/2016. Ofertantul se obligd sd
fumizeze serviciile de traducere $i interpretariat in conformitate cu prevederile contractuale, cu
dispoziliile legale, aprobirile qi standardele tehnice, profesionale gi de calitate in vigoare.

III. Criteriul

de atribuire:

Pentru achizilia derulatd se va utilize criteriul de atribuire: prelul cel mai scdzut, potrlil
prevederilor art. 187 alin. (3) lit. a din Legea 9812016, cu completSrile qi modificdrile ulterioare

privind achiziliile publice.

IV. SERVICII SOLICITATE:

ii

interpretare simultand din

1)

Asigurarea personalului specializat pentru traducere
rom6ni-englezd qi englezS-romAnd;

2)

O persoanS va face traducere din rom6ni-engleze pentru invitalii qi participanlii
afla1i online;

3)

O persoand va face traducere din englezd-romind pentru invitalii 9i participanlii
aflali in sala de conferinle;

4)

Locul de deslEqurare al conferinlei este Universitatea ',Alexandru Ioan Cuza" din
Iaqi;

5)

Programul conferinlelor este urmatorul: 28 iunie 202'l ora 09.00-18.00
29 iunie 2021 ora 15.00-18 00

v. Achizi{ia se finalizeazi prin: incheierea unui contract de achizilie publicd ce va fi
publicat in SEAP

VI. Depunerea ofertei:
Pentru participarea la achizilia directl, ofertanlii vor depune oferta de pret semnata $i
qtampilatd, pentru servicii de traducere cod CPV 79530000-8, referinla comemorare a 80 de ani
de la Pogromul din Iaqi (iunie l94l ), la sediul INSHR- EW din Bucureqti, Bulevardul Dacia
89, sector

2

sau la adresa de

mail: officef)inshr-ewro

- Data limitii stabilitl de autoritatea contractanti pentru transmiterea ofertelor este 23 06-2021
ora 12.00;

- Plata se va face in contul de trezorerie al ofertantului conform prevederilor contractuale.
- Nu se acceptd oferte altemative;
- Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 iunie 2021;
-

ofertele depuse la o altd adresa sau dup6 data de 23 06.2021, ora 12:00 nuvorfiluatein

considerare..

-

fi

exprimat in lei
perioada de derulare a contractului.

Prepl va

lird TVA, va fi ferm qi nu poate fi modificat pe toata

Pentru informalii suplimentare ne puteii contacta la telefon: +40213180939, adresd
e mail : offrce@inshr-ew.ro . persoani de contact Cristian Gheorghe.

Consilier INSHR-EW
Gheorghe Cristian

