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CAMERA DE COMERT. INDUSTRIE SI AGJICUIJURA MEHEDINTI

IMPRCUNĄ PtNTŘU A~ÄCCflA TA

de atribuire a contractului de prestare servicii de

REGISTRA7U~ I organizare conferinte şi seminarii
NR3~~ ~.Qc4.2vOĄ ‘pentru proiectul “PEOPLE MEETING PEOPLE,

OPPORTUNITIES MEETING OPPORTUNITIES IN MEHEDINTI - VIDIN CROSS -

BORDER AREA”

1. Denumirea şi adresa achizitorului: Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură
Mehedinţi, adresă: str. Smârdan, nr. 29, cod poştal 220138, localitate Drobeta
Turnu Severin, judeţ Mebedinţi, România

2. Categoria, descrierea şi cantitatea serviciilor prestate/natura şi cantitatea serviciilor
prestate/pentru contractul de lucrări: natura şi dimensiunea prestaţiilor, caracteristicile
generale ale lucrării

79951000-5 Servicii de organizare de seminarii

79952000 —2 Servicii de organizare evenimente

Se vor organiza:

. 2 conferinţe — una în Mehedinţi, cu tema ,,Construirea unei noi agende de cooperare
în domeniul responsabilităţii sociale corporatiste în zona trans6~ontalieră Mehedinţi -

Vidin” şi una la Vidin cu tema ,,Proiecte de dezvoltare ale femeilor din zona
trans&ontalieră Mehedinţi - Vidin”

. 4 seminarii — 2 Ia Vidin, cu temele ,,Inovaţia, vector al cooperării în afaceri în zona
trans&ontalieră Mehedinţi — Vidin” şi ,,Evoluţia pieţei muncii şi a ocupării forţei de
muncă în zona trans&ontalieră Mehedinţi - Vidin” şi 2 în Mehedinţi — ,,Proiecte de
cooperare trans&ontalieră în zona transiřontalieră Mehedinţi - Vidin” şi ,,Dezvoltarea
zonei trans~ontaliere Mehedinţi — Vidin. Oportunităţi de fmanţare europene şi
naţionale”

3. Data atribuirii contractului de prestare servicii: Contract nr. 327/10.04.2012
4. Criteriul de atribuire a contractului de prestare servicii: preţui cei mai scăzut
5. Numărul de oferte prnm . 1 (unu)
6. Denumirea şi adresa ofertantuluilofertanţilor câştigător/i: S.C. BUDU COM MIXT

SRL, adresa: bid. Tudor Viadimirescu, nr. 71, iocaiitate Drobeta Turnu Severin,
jud. Mehedinţi

7. Preţul sau gama preţurilor plătite; 306.211,10 iei fără TVA/69.943,15 euro fără TVA
8. Data publicării anunţului de participare: 22.03.2012
9. Alte informaţii: NU ESTE CAZUL

Sw. Srnâr’fan nr 29, Dr.ą~tSeveńn, co1220138, juL j9leňeďinti

~eL 0252 310.280, ĆFa.~ 0252 312.736/! We6: www.cciamíLro, e-mait~ secretariat@cciamli.ro


