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Specificații de preț (F4.2)  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] 
Numărul procedurii de achiziție: din  28.10.2019 
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de moderare a evenimentelor 
 

Cod CPV Denumirea serviciilor 
Unitatea 

de 
măsură 

Canti-
tatea 

Preţ 
unitar, 

lei 

Suma, 
totală, lei 

Termenul și locul de 
livrare/prestare 

1 2 3 4 5 6 7 

 Lotul nr. 1:Servicii de moderare a evenimentelor 
79952000-2 Servicii de moderare a Festivității de inaugurare a 

Expoziției Internaționale Specializate (EIS) 
”INFOINVENT-2019” la data de 20.11.2019 ( cu 
începere la ora 11.00 – durata 1 oră) și a Ceremoniei 
festive de premiere a participanților la data de 
22.11.2019 (cu începere la ora 15.00 – durata 3 ore ), în 
limba română și engleză 

Ore 4 

 

 20 noiembrie 2019, ora 11:00,  
22 noiembrie 2019, ora 15:00, 
CIE ”Moldexpo” SA, mun. Chișinău 

 
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ 

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ 

L.Ș. 

 
 
Specificaţii tehnice (F4.1)  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] 
Numărul procedurii de achiziție: din  28.10.2019 
Denumirea  procedurii de achiziție: Servicii de moderare a evenimentelor 

Cod CPV Denumirea serviciului 
Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea 

contractantă 
Specificarea tehnică deplină propusă de către 

ofertant 
Standarde de 

referinţă 

1 2 3 4 5 
 Lotul nr. 1:Servicii de moderare a evenimentelor 
79952000-2 Servicii de moderare a 

evenimentelor din 20 și 22 
noiembrie 2019 

Servicii de moderare a Festivității de inaugurare a Expoziției 
Internaționale Specializate (EIS) ”INFOINVENT-2019” la data 
de 20.11.2019 (cu începere la ora 11.00 – durata 1 oră) și a 
Ceremoniei festive de premiere a participanților la data de 
22.11.2019 (cu începere la ora 15.00 – durata 3 ore ), în limba 
română și engleză 

 Standarde naționale 
în domeniu 


