
ACADEMIA ROMÂNĂ             Aprobat
INSTITUTUL ASTRONOMIC 

Director,
Dr. Dan Alin Nedelcu

ANUNȚ DE PUBLICITATE
PENTRU ACHIZIȚIA DE servicii de organizare evenimente

Institutul Astronomic, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta de preț pentru 
ACHIZIȚIA DE servicii de organizare evenimente pentru conferința 

OUTLOOK IN ASTRONOMY, ASTROPHYSICS, SPACE AND PLANETARY SCIENCES,
International Conference, la Cluj-Napoca în perioada 17-19.05.2018

1. Autoritatea contractantă: Institutul Astronomic, str. Cuțitul de Argint, nr 5, sector 4 Bucuresti, CP
040557, tel 040213356892, 040213358010, fax 040213373389

2.  Informaţii  achiziţie: la  tel  040213356892,  040213358010,  fax  040213373389  sau
achizitii@aira.astro.ro.

3. Durata contractului : 3 zile.

4. Valoarea totală estimată a contractului de furnizare: 5500 lei fără TVA. 

4.1 Finanțarea contractului se face din fonduri de la bugetul statului; plata facturii la max. 
30 de zile de la data facturării.

5. Modalitatea de atribuire: achizitie directa pe SICAP.

6.  Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.

7. Adresa la care se transmit ofertele:  Institutul Astronomic,  str.  Cuțitul  de Argint,  nr 5, sector 4
Bucuresti,  CP 040557, tel  040213356892, 040213358010, fax 040213373389 la  Secretariat  sau sub
formă electronică la adresele de e-mail achiziții@aira.astro.ro; astro@aira.astro.ro.

Ofertele financiare vor fi valide pe SICAP la data 15.05.2018 ora 12:00.

Denumirea  achiziției  din  SICAP  va  fi:  servicii  de  organizare  evenimente  pentru  conferința
OUTLOOK IN ASTRONOMY, ASTROPHYSICS, SPACE AND PLANETARY SCIENCES,  iar
descrierea achiziției va conține referirea conform ofertei nr….   din data….

8.  Data şi ora limită de depunere a ofertelor : 15.05.2018, ora 12:00.

9. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 15.05.2018, ora 12.15, la sediul Institutul Astronomic,
str. Cuțitul de Argint, nr 5, sector 4 Bucuresti. 

10. În cazul în care ofertele se vor depune sub formă tipărită, propunerile tehnice și financiare se
vor  prezenta  în  colet  sigilat,  marcat  cu  adresa  autorităţii  contractante  și  obiectul  achiziţiei.
Adresa de înaintare va însoți coletul sigilat.

Eventuale  clarificări  sau  informaţii  suplimentare  se  pot  solicita  prin  e-mail:  achizitii@aira.astro.ro,
astro@aira.astro.ro. 

Întocmit:  

Petre Paraschiv
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