Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 3. Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Domeniul major de intervenţie: 3.3. „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru
parteneri sociali şi societatea civilă”
Titlul proiectului: Acţionăm responsabil! – Reţeaua Socială RSC
Cod Contract: POSDRU/93/3.3/S/62864

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE PROSPECTARE A PIEȚEI – STUDIU DE PIAȚĂ
pentru achiziţionarea de servicii de închiriere sală de conferințe și servicii de catering în Ploiești
1. FEDERAŢIA JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL ROMÂNIA, cu sediul în str. Teodor
Ștefănescu, nr. 6, sector 3, București și cu adresa de corespondență în Calea Victoriei, nr. 224,
bl. D5, etaj 4, ap. 15., sector 1, tel: 0762248178 fax: 021/310.64.66/021.310.64.45, achiziţionează
pentru proiectul “Acţionăm responsabil! – Reţeaua socială RSC”, cofinanţat prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, servicii de închiriere sală de
conferințe și servicii de catering în Ploiești, pentru data de 24.05.2011, după cum urmează:
1.1. Servicii de închiere sală de conferințe:
-

Data: 24.05.2011, interval orar: 10:00-14:00,

-

Capacitate: aproximativ 75 de persoane,

-

Sala va avea în dotare mobilier, scaune teatru pentru toţi participanţii,

-

Asigurare conexiune pentru internet la locaţie,

-

Asigurare prize şi prelungitoare pentru conectarea la curent electric a
echipamentelor utilizate în timpul conferinţei (laptop-uri, videoproiector),

-

Asigurare sistem de sonorizare cu 3 microfoane mobile,

-

Amenajare prezidiu pentru 5 vorbitori – 5 scaune, masă pentru 5 persoane,

-

Asigurare suporturi călăreți pentru 5 persoane,

-

Asigurare loc pentru instalare videoproiector,

-

Asigurare loc pentru instalare echipamente necesare presei,

-

Asigurare loc pentru instalare stand-up banner-ului în interiorul sălii,

-

Asigurare loc pentru instalarea semnalizărilor pentru sală,

-

Asigurare loc exterior pentru instalare banner eveniment,

-

Asigurare locuri şi acces parcare pentru participanţi,

-

Asigurare spaţiu de depozitare pentru ziua anterioară desfăşurării conferinţei a
echipamentelor necesare aduse de organizator,

-

Asigurare spațiu garderobă,
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-

Amenajare birou / masă la intrare pentru 4 persoane pentru înregistrarea
participanţilor.

1.2. Servicii de catering:
1.2.1. asigurare servicii de catering pentru 1 pauză de cafea

(bufet

suedez) pentru participanţi. Pauza de cafea va include: cafea, lapte
pt cafea, ceai, apa minerală plată și carbogazoasă, zahăr, zaharină,
sucuri naturale și patiserie (minim 3 sortimente), finger food minim 5
sortimente. Se va asigura că 20 % din meniu va fi vegetarian sau de
post.
COD CPV: 55520000-1 „Servicii de catering” și 70310000-7 „Servicii de închiriere sală sau vânzare
imobile”
2. Achiziționarea serviciilor se va desfășura prin prospectarea pieței – studiu de piață conform art. 4
din Instructiunea nr. 26 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor
finanțate prin POSDRDU 2007-2013, elaborată de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
– Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor
Umane.
3. Termenul limită de primire a ofertelor este 17.05.2011, ora 12:00.
4. Preţul va fi exprimat ferm în lei (RON), fără TVA.
5. Criteriul de atribuire este “preţul cel mai scăzut”.
6. Valoarea maximă estimată pentru această procedură de achiziții este de 2000 RON (fără TVA)
pentru serviciile de închiriere sală de conferință și 1300 RON (fără TVA) pentru serviciile de
catering.
7. Plata se va face în maxim 30 de zile de la emiterea facturii. Emiterea facturii se va face după
prestarea serviciilor de închiriere sală de conferință și a serviciilor de catering.
8. Ofertele se primesc în limba română la adresa de e-mail: achizitii@actionamresponsabil.ro.

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 3. Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Domeniul major de intervenţie: 3.3. „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru
parteneri sociali şi societatea civilă”
Titlul proiectului: Acţionăm responsabil! – Reţeaua Socială RSC
Cod Contract: POSDRU/93/3.3/S/62864

9. Contestațiile împotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie se depun în
termen de 24 de ore de la primirea înștiințărilor privind oferta câștigătoare, la Junior Chamber
International România, la adresa din București, Calea Victoriei, nr. 224, bl. D5, etaj 4, ap. 15,
sector 1, email:secretariat.tehnic@actionamresponsabil.ro, fax: 021/3106445. În termen de 5 zile
de la soluționarea contestației de către achizitor, contestatarul poate depune contestație la
instanța judecătorească competentă, respectiv Judecătoria Sectorului 3, str. Ilfov, nr. 6, Sector 5,
București. În cazul în care contestatorul depune contestație la instanța judecătorească, are
obligația de a trimite o copie a contestației și către achizitor.
10. Informaţiile

suplimentare

se

achizitii@actionamresponsabil.ro.
Vă mulţumim şi aşteptăm oferta dvs.
Alina Aura Gheorghe
Expert Secretariat Tehnic

pot

obţine

gratuit

prin

tel:

0762.248178

sau

e-mail:

