
Anunț privind Achizitia de Servicii Hoteliere pentru Organizare Evenimente 

7 Februarie 2019 

Asociația Pro Refugiu cu sediul în Calea Crângași nr 56, sector 6, București, CIF 28132575, email 
office@prorefugiu.org telefon 0745.015.045, organizează o procedură de cercetare a pieței, în 
vederea atriburii unui contract de achiziție de servicii hoteliere pentru organizarea a o serie de 
evenimente care vor fi implementate în perioada Martie 2019 – Aprilie 2019 în cadrul proiectelor 
pe care le implementează. 

 Data publicării anunțului / website: 7 Februarie 2019 

 Surse de finanțare:  

-Proiect Anti-trafficking stakeholders and economic sectors networking, cooperation to combat 
the business of human trafficking chain (NET-COMBAT-THB CHAIN), finanțat de Programul 
Internal Security Fund Police al Uniunii Europene. 

-Proiect JUSTICE FOR WOMEN – Towards a more effective rights protection and access to judicial 
procedures for victims of crimes, finanțat de Programul Justitie al Uniunii Europene. 

-Proiect Pro Victims Justice through an Enhanced Rights Protection and Stakeholders Cooperation 

finanțat de Programul Justitie al Uniunii Europene. 

-Proiect Raccombat Preventing and Combatting Racism and Xenophobia through Social Orientation of 

Non-Nationals, finanțat de Programul REC al Uniunii Europene 

 Termenul limită pentru primirea ofertelor: 19 Februarie 2019. 

 Pentru stabilirea ofertei câstigătoare se vor aplica criterii: 
 Hotelurile sa fie situate in zona centrala a Bucurestiului (sectorul 1) astfel incat sa permita 

un acces facil al tuturor participantilor. 
 Hotelurile sa prezinte informatie comprehensiva, conform datelor din caietul de sarcini 

intocmit de catre Asociatia Pro Refugiu. Hotelurile care vor furniza date incomplete, vor fi 
eliminate din procedura de selectie. 

 Pretul cel mai mic per total oferta, pentru fiecare eveniment in parte (avand in vedere faptul 
ca fiind proiecte diferite, pentru fiecare eveniment se va incheia cate un contract de achizitie 
diferit).  
  

 Pentru informatii suplimentare vă rugăm să contactați Asociația Pro Refugiu pe adresa de 
email office@prorefugiu.org  
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