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În atenția:  Operatorilor economici participanți la procedura de achiziție de servicii de 
organizare a Reuniunii Grupului de monitorizare a Procesului Bologna și a Adunării 
Generale a Registrului european pentru asigurarea calității în învățământul superior (3-5 
aprilie 2019) 
 
 

Clarificări referitoare la documentația de atribuire 
privind achiziția de servicii de organizare a Reuniunii Grupului de monitorizare a Procesului 

Bologna și a Adunării Generale a Registrului european pentru asigurarea calității în 
învățământul superior (3-5 aprilie 2019) 

 
 

Prezentul document va fi considerat de către operatorii economici parte integrantă a 
documentației de atribuire pentru achiziția de servicii de organizare a Reuniunii Grupului de 
monitorizare a Procesului Bologna și a Adunării Generale a Registrului european pentru 
asigurarea calității în învățământul superior (3-5 aprilie 2019). 
 

Cu privire la documentația de atribuire a contractului de prestare servicii de organizare 
a Reuniunii Grupului de monitorizare a Procesului Bologna și a Adunării Generale a Registrului 
european pentru asigurarea calității în învățământul superior (3-5 aprilie 2019), Autoritatea 
Contractantă aduce următoarele precizări: 
 
- în vederea respectării bugetului alocat evenimentului sus menționat, propunerile financiare trebuie 
să se încadreze în următoarele valori estimate: 
 

• pentru Activitatea nr. 1. Închirierea unui sistem audio pentru eveniment - 35,840.34 lei fără 
TVA 

• pentru Activitatea nr. 2. Închirierea unui sistem video pentru eveniment - 52,521.01 lei fără 
TVA 

• pentru Activitatea nr. 3. Închirierea de mobilier pentru eveniment – 16,800.00 lei fără TVA 
• pentru Activitatea nr. 4. Servicii de transport, instalare și manipulare a echipamentelor audio / 

video și a mobilierului – 15,126.05 lei fără TVA pentru serviciile de instalare și manipulare, 
respectiv 5,756.30 lei fără TVA pentru transport 

• pentru Activitatea nr. 5. Servicii de realizare a materialelor de identitate vizuală – 17,445.38 lei 
fără TVA 

• pentru Activitatea nr. 6. Servicii de transport cu autocare - 14,100.00 lei fără TVA 
 
Propunerile financiare care vor depăși valorile estimate pentru fiecare activitate vor fi 
considerate inacceptabile și vor fi respinse. 
 
 


