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CATRE TOTI CEI INTERESATI 
 
 

Entitatea contractanta: SN Nuclearelectrica SA, cu sediul in str. Polona nr. 65, Bucuresti, 
Sector 1, cod postal 010494, telefon +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00 va invita sa 
transmiteti propunerea de oferta pentru achizitia din referinta, cu urmatoarele precizari: 
 
1. Obiectul contractului: Servicii de promovare in cadrul galei de „Inaugurare a anului bursier 

2019” organizata de Bursa de Valori Bucuresti  
2. Metoda de atribuire aplicata: Achizitie directa, in temeiul art. 12 alin. (4) din Legea nr. 

99/2016 privind achizitiile sectoriale 
3. Descriere servicii:  

Serviciile oferite vor consta in: 
 Invitație pentru20 angajați/clienți ai companiei; 
 2 premii oferite în cadrul Galei de premiere cu mențiunea“Premiu oferit cu sprijinul…” 

și un scurt discurs al unui reprezentant al companiei; 
 Stand la locație și distribuire materiale promoționale pe durata evenimentului; 
 Recunoaștere în discursul de deschidere; 
 Menționare ca Partener Gold în toate materialele BVB referitoare la eveniment; 
 Branding pe toate materialele evenimentului (spider, booklet, etc.) 
 Oferirea de giveaways participanților; 
 Roll-up-uri afișate la locație; 
 Menționareca PartenerGold în clipul post eveniment via canalele de socializare. 

4. Data de prestare: 19.02.2019 
5. Data limita de depunere a ofertelor: 12.01.2019, ora 12:00 
6. Ofertele se pot transmite prin una din urmatoarele metode:  

- prin e-mail la adresa rsandu@nuclearelectrica.ro sau  
- la adresa: SNN S.A., str. Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti, cod postal 010494, in atentia: 

Razvan Sandu – Departament Achizitii 
7. Ofertele vor fi elaborate in limba romana 
8. Criteriul de evaluare aplicabil ofertelor: Pretul cel mai scazut 
9. Sursa de finantare: Venituri proprii SNN 
10. Valabilitate oferta: 30 zile de la data limita de depunere. 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. +4021.203.82.94 – Razvan Sandu – 
Serviciul Achizitii Servicii si Lucrari sau la adresa de e-mail rsandu@nuclearelectrica.ro. 
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