Fundația Est-Europeana anunță concurs pentru selectarea locaţiei cu scopul desfășurării
Conferinței Naționale eTwinning
Prezentare generală:
Fundația Est-Europeană Moldova (FEE) în cooperare cu Ministerul Educației, cu suportul financiar al Comisiei
Europene, Guvernului Suediei implementează Programul eTwinning Plus Moldova. Programul eTwinning este parte a
Programului Erasmus + al Comisiei Europene și se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.
În cadrul acestui proiect, Fundația Est-Europeană planifică organizarea Conferinței Naționale eTwinning în data de 15
decembrie 2018.
Scopul solicitării:
Scopul cererii de ofertă este de a identifica o companie ce va oferi servicii după cum urmează în sarcina tehnică:
Sarcina tehnică:

Servicii

Preţ unitate MDL
Exclusiv TVA

Preţ final MDL
Exclusiv TVA

Sală desfășurare eveniment – capacitatea 85 de personae
Echipamentul necesar: ecran
şi proiector, telecomandă
proiector, microfon, sunet, suport pentru flipchart
2 pauze de cafea pentru 85 de persoane
1 pauză de prânz pentru 85 de persoane
PREŢ FINAL
Aranjamente instituţionale:
Compania selectată va activa în strânsă colaborare cu persoană delegată din partea Fundaţiei Est - Europene
aprobarea tuturor aranjamentelor logistice.
Aplicația va include:
 Certificatul de înregistrare al companiei;
 Oferta de preț, exclusiv TVA - separat pentru toate serviciile solicitate, inclusiv indicarea sumei totale în
valută națională. În cazul serviciilor de alimentare şi câteva versiuni de meniu propuse.
Cerinţe de eligibilitate
Aplicanții trebuie să fie persoane juridice rezidente în Republica Moldova şi să aibă experienţă de cel puţin doi ani în
organizarea evenimentelor.
Prezentarea ofertei:
Oferta va fi prezentată până la data de 20 noiembrie 2018, ora 17:00 sub următoarea formă:




FORMAT ELECTRONIC: Oferta în format electronic va fi expediată la următoarea adresă de e-mail:
concurs@eef.md cu mențiunea: Locație Conferința Națională eTwinning;
FORMAT TIPĂRIT: Dosarul complet se va prezenta la următoarea adresă: str. 31 august 1989, nr. 98, et. 3,
Chişinău, MD-2012.

Pe ofertă/plic se va indica următoarea informaţie:
Denumirea proiectului: eTwinning Plus
De la: Numele ofertantului, semnătura directorului şi/sau amprenta ştampilei pe ofertă sau verso-ul plicului;
Denumirea concursului: Concurs pentru identificarea locației desfășurării Conferinţei Naționale eTwinning;
Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi: la numerele de telefon 0 800 10 801/068844471 sau la
adresa e-mail: concurs@eef.md.
Nota: Doar companiile selectate vor fi contactate.

