
  
 

 
 

 
Nr.inreg. 87 /06.08.2013 
(Registratura Achizitii) 

 

 
INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

REF: 
Denumirea proiectuluI: „Parteneri pentru Politici Publice: Imbunatatirea Capacitatii de  Colaborare a 
ONG-urilor  cu Administratia Publica in contextul Strategiei Europa 2020”, Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative, axa 1, domeniul de intervenţie 1.1; 
Cererea de proiect 1/2010, cod SMIS 35343; 
 
Denumirea contractului: „SERVICII DE TRANSPORT EXTERN AERIAN” (rezervare şi emitere de bilete pentru 
destinaţia Bucuresti – Bruxelles si retur) 
 
Stimate domn/Stimată doamnă, 
 
Vă transmitem Invitaţia de participare la procedura de ACHIZITIE DIRECTA având ca obiect achizitionarea 
de Servicii de transport extern aerian (rezervare şi emitere de bilete pentru destinaţiile internaţionale), cod 
60420000-8, CPV servicii de transport aerian ocazional. 
INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ 
Obiectul şi locul de implementare a contractului: Transport extern aerian de pasageri/Bucuresti -  
Bruxelles 
 
Specificaţii tehnice:  
 

- prestatorul de servicii trebuie să demonstreze că poate să asigure, cu operativitate servicii de 
transport aeriene de bună calitate (declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă 
angajamentul de a onora solictările beneficiarului privind transportul aerian internaţional se 
semnează şi se ştampilează de către reprezentantul legal al prestatorului de servicii);  

- prestatorul de servicii va efectua rezervarea şi emiterea de bilete de avion pentru transport pe 
ruta Bucuresti – Bruxelle, dus/întors, prin  companii de transport aerian, clasa economic,  la 
solicitarea beneficiarului, în condiţiile cele mai avantajoase şi conform cerinţelor acestuia;  

- Nr. pasageri : 6 
- Perioada :  

o 5 bilete pentru perioada  2 - 4.09.2013 - cu plecare in dimineata zilei de 2 si intoarcere in 
seara zilei de 4 si 

o 1 bilet cu plecare in data de 21 august 2013 si intoarcere in cursul zilei de 5 septembrie 
2013. 

 
Tipul şi durata contractului: CONTRACT DE SERVICII/DURATA CONTRACTULUI 60 ZILE de la data semnarii 
de catre ambele parti; 
Valoarea estimată: 10 080 LEI; 
Criteriu de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT 



  
 

 
 

 
Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 12.08.2013, ora 11.00 
Data şi ora deschiderii ofertelor: 12.08.2013, ora 15.00 
Adresa la care se transmit ofertele: e-mail: lavinia.andrei@terramileniultrei.ro,  Fax: +40 21 300 37 00 sau 
pe adresa: FUNDATIA TERRA MILENIUL III, Str. Armand Calinescu nr.7, etaj 5, ap. 20, Bucuresti, sector 2, 
Cod postal: 021011, Romania; 
Documente care insotesc oferta: 
- Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; 
 - Declaratie privind neîncadrarea  în prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 si art.14 din O.U.G. 
nr.66/2011; 

 
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: electronic/ http://terramileniultrei.ro/ 
Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): Nu este cazul 
Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Tel. +40 21 314 12 27 
 
Informaţii despre beneficiarul proiectului 
FUNDATIA TERRA MILENIUL III, Str. Armand Calinescu nr.7, etaj 5, ap. 20, Bucuresti, sector 2, Cod postal: 
021011, Romania, Serviciul de achizitii, persoana de contact: Lavinia Andrei, Tel. +40 21 314 12 27, 
email:office@terramileniultrei.ro, Fax: +40 21 300 37 00 
 

 
 
 
 

Conducătorul beneficiarului privat, 
MANAGER PROIECT, 

Presedinte Lavinia Andrei 
 

 


