Nr. de înreg. DAP/A/20/11.07.2018
ANUNT DE ACHIZIȚIE
SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE

În vederea implementării proiectului ,,DAP Voluntar Dialog, Acțiune și Profesionalism în promovarea de
către ONG-uri a voluntariatului în interesul copilului”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă, Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni
Sociale - CRIPS, cu sediul social în Bucureşti, Bd Mareșal Al. Averescu 17, Complexul de Servicii Sociale "Sf.
Ecaterina" et.2, sector 1, în calitate de achizitor, organizează achiziție directă în vederea atribuirii contractului de
achiziție de servicii de organizare evenimente, conform următoarelor cerințe:

Nr.crt.

Denumire
eveniment

Descrierea serviciilor

Locația

Perioada
estimată de
desfăsurare a
evenimentului

1.

Seminar de
deschidere
proiect

20 participanți
Transport 8 persoane: Alba-Iulia - 2, Slobozia -3, Buzău -3
Cazare cu mic dejun și cină incluse - 2 persoane
Catering tip dejun și pauze de cafea - 20 persoane

București
– CRIPS

Iulie 2018

2.

Atelier de
lucru cu
formatorii
locali

10 participanți
Transport 6 persoane: Alba-Iulia - 2, Slobozia -2, Buzău -2
Cazare cu mic dejun și cină incluse - 2 persoane 2 nopți și
4 persoane 1 noapte – (total 8 unități)
Catering prânz și pauze de cafea - 10 persoane, 2 zile

București
– CRIPS

Octombrie
2018

Grup
consultativ

16 participanți
Transport 2 persoane din Alba-Iulia
Cazare cu mic dejun și cină incluse - 2 persoane 2 nopți
Catering tip dejun și pauze de cafea - 16 persoane

București
– CRIPS

Noiembrie
2018

3.

4.

Cursuri
locale pilot

Catering 3 locatii x 22persoane x 3 module x 2 zile

5.

Colocvii de
evaluare

Catering 3 locatii x 22 persoane (cursanți, evaluatori)

AlbaIulia,
Buzău,
Slobozia
AlbaIulia,
Buzău,
Slobozia

Decembrie
2018Martie19
Martie 2019Aprilie 2019

Nr.crt.

6.

7.

8.

Denumire
eveniment

Descrierea serviciilor

Workshopuri de
Gustari - patiserie dulce si sarata, apa, sucuri (de estimat
consultare a
o suma globala) pentru 3 activități, 18
copiilor,
persoane/activitate.
părinților,
educatorilor
Transport 6 persoane: inca nu sunt stabilite judetele, de
avut in vedere o suma medie/persoana pentru distanta
Seminar
de 400km dus-intors
formare
Cazare cu mic dejun și cină incluse - 6 persoane, 2 nopți
formatori (total 12 unități)
Catering prânz și pauze de cafea pentru 12 persoane, 2
zile
Conferință
de
închidere
proiect

Transport 30 persoane: de avut in vedere o suma medie
pentru distanta de 400km dus-intors
Cazare cu mic dejun și cină incluse - 8 persoane, 1
noapte (total 8 unități)
Catering tip dejun și pauză de cafea - 50 de persoane

Locația

Perioada
estimată de
desfăsurare a
evenimentului

AlbaIulia,
Buzău,
Slobozia

Februarie
2019- Martie
2019

București
– CRIPS

Septembrie
2019

București
– CRIPS

Octombrie
2019

Procedura de atribuire aplicată: achiziție directă, conform prevederilor Ordinului nr. 1284/2016 privind
aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.
Categoria serviciilor care urmează să fie prestate:
Coduri CPV: 55110000-4 - Servicii de cazare la hotel , 55521200-0 - Servicii de livrare a mâncării , 60130000-8 Servicii de transport rutier specializat de pasageri
Durata contractului:
Contractul intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de: 07.11.2019, cu posibilitatea de
prelungire, în cazul prelungirii perioadei de implementare a proiectului.

Termen de plată:
Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de 30 zile de la emiterea facturii și efectuarea
recepției serviciilor. Se va factura după fiecare eveniment încheiat, prestarea serviciilor descrise fiind asigurată în
baza graficului specificat în tabelul de mai sus.

Modul de transmitere și de prezentare a ofertei și adresa la care se transmit ofertele:
Ofertele se depun în plic sigilat și ștampilat la următoarea adresa: CRIPS, mun. Bucureşti, Bd Mareșal Al.
Averescu 17, Complexul de Servicii Sociale "Sf. Ecaterina" et.2, sector 1, până la data de 16.07.2018, ora 12
(termenul limită). Plicul ofertei va avea specificația ,,servicii de organizare evenimente - DAP Voluntar Dialog,
Acțiune și Profesionalism în promovarea de către ONG-uri a voluntariatului în interesul copilului. Ofertele depuse
după termenul limită, vor fi returnate nedeschise.
Oferta tehnică trebuie să respecte cerințele cuprinse în anunțul de achiziție, să includă toate evenimentele
prezentate mai sus, informații despre meniu pentru catering și cină, persoană responsabilă cu organizarea și
logistic, precum și denumirea unităților de cazare. În întocmirea ofertei se va ține seama că unitățile de cazare
trebuie să fie în proximitatea CRIPS, în sectorul 1 al municipiului București. Serviciile de catering din București se
vor asigura la sediul CRIPS din bd Mareșal Averescu 17, iar serviciile de catering din județele Buzău, Alba și
Ialomița se vor acorda în orașele reședință de județ, în locații puse la dispoziție de Direcțiile Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului, comunicate de CRIPS prestatorului cu cel puțin 2 săptămâni înainte de
dată organizării activităților. Prestatorul va asigura și toate obiectele necesare pentru așezarea meselor de
catering (ustensile, veselă, tacâmuri, pahare, cești, etc.).
Cheltuielile cu deplasarea (cazare, transport) trebuie să corespundă baremurilor impuse de H.G. nr. 1860/2006
cu modificările şi completările ulterioare: 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanța cea mai scurtã și
camerã cu pat individual de maximum 3 stele/flori.
Oferta financiară va trebui să includă oferta de preț totală. Prețul ofertat se va exprima în lei, va cuprinde
valoarea ofertei, defalcată pe fiecare serviciu în parte și nu va include TVA.
Obiectul contractului nu este divizat în loturi.
Bugetul maxim disponibil: 42250 lei, la care se va adăuga TVA conform legii.
Modalitățile de finanțare și de plată:
Contractul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă. Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului în contul indicat de
prestator.
Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, în
condițiile respectării cerințelor minime impuse și încadrării în bugetul maxim disponibil.
Relații suplimentare se pot obține de la adresa de mail contabilitate@crips.ro, responsabil achiziții dna. Vasile
Cristina Daniela.

