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14.128737.4/27.01.2020 

ANUNȚ DE PARTICIPARE 

LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ PENTRU 

Achizitia de cazare echipa implementare – cpv 55110000-4 | Servicii de cazare la hotel 

ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI (A.G.P.V.), cu sediul în Bucuresti, 

sector 2 , cod de înregistrare fiscală 16919630 , telefon 021/326 2279, FAX 021/326 2280 

reprezentată legal de VICTOR POSTELNICU în calitate de Presedinte, organizează achiziția 

directă, pentru atribuirea contractului de achizitie privind: 

Achizitia de cazare echipa implementare – cpv 55110000-4 | Servicii de cazare la hotel  

Cerinte minime:  

- Cazare in hoteluri/pensiuni minim 3 stele 

- Mic dejun inclus 

- Regim single 

- Toata Regiunea Sud Est 

Valoarea estimată a contractului de achizitie  este de 21,268.8 lei ( TVA inclus ) reprezentand un 

cost mediu de 211 ron/ noapte de cazare, tva exclus, 221.5 ron/noapte tva inclus. 

Criteriul de selecţie este „oferta cu cele mai multe avantaje”. Ofertanții interesați își pot depune 

ofertele de pret până în data de 10.02.2020, orele 11:00, Ia ADRESA DE EMAIL : 

achizitii@agpv.ro . 

Pentru evitarea apariției conflictului de interese vă anunțăm că persoanele implicate în achiziție 

sunt: 

- Victor POSTELNICU, manager proiect   

- Liliana Postelnicu, expert comunicare  

Contestațiile împotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie se depun în 

termen de 24 de ore de la primirea înștiințărilor privind oferta câștigătoare, în atenția 

partenerului ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI (A.G.P.V.) – la adresa de 

e-mail:  achizitii@agpv.ro 
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În termen de 5 zile de la soluționarea contestației de către achizitor, contestatarul poate depune 

contestație la instanța judecătorească competentă. În cazul în care contestatorul depune 

contestație la instanța judecătorească, are obligația de a trimite o copie a contestației și către 

achizitor. 

Informații suplimentare se pot obține prin solicitare scrisă transmisă prin e-mail la adresa : 

achizitii@agpv.ro, sau la numărul de telefon 021/326 2279 . Persoana de contact din partea 

ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI (A.G.P.V.) este domnul  Victor 

Postelnicu în calitate de Manager Proiect 

Proiectul ” INTREPRINDERI SOCIALE PERFORMANTE IN REGIUNEA SUD EST” având numărul 

de identificare al contractului POCU/499/4/16/128737, este cofinanțat din Fondul Social 

European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Apel   POCU/499/4/16/ 

Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră 

auto-sustenabilă. 

Vă mulțumim și așteptăm oferta dvs. 

Data: 27.01.2020 

Intocmit 

Liliana Postelnicu 

Expert Comunicare  

Avizat 

Victor Postelnicu 

Manager Proiect 

         


