Nr. 35/18.07.2019

SCRISOARE DE INTENŢIE

BLOCUL NATIONAL SINDICAL, cu sediul în Bucuresti, str. Turturelelor nr 11A, et.3, sector 3,
cod de inregistrare fiscala nr.7137227, tel. 0213162798, fax. 0213162801, prin reprezentant legal,
in calitate de beneficiar al proiectului “Etica – eficienta, transparenta si intimitate in cariera din
administratie” – cod SIPOCA/MySMIS 177/109967, POCA 2014-2020, Axa prioritară Administratie
publica si sistem judiciar eficiente, CP2/2017 – Cresterea eficientei ONG-urilor si a partenerilor sociali
de a formula politici publice alternative,
vă invită să participaţi la achiziţia de prestari servicii de organizare evenimente in Bucuresti
(cod CPV 79952000-2), constand in asigurarea de servicii de catering si inchierere sala, pentru
conferinta de inchidere proiect si de diseminare a rezultatelor proiectului, pentru un numar
estimate de maxim 50 persoane, conform specificatiilor de mai jos:
Prestari servicii eveniment in Bucuresti- conferinta inchidere proiect si diseminare a rezultatelor
proiectului (cofee-break si inchieiere sala in centrul orasului ):

Nr.
Crt.

Tip masa
solicitata

Data
organizare
evniment

Numar
participant
estimat

Pret maximal/
(fara TVA)

1.

Coffeebreak

14 august 2019

Max 50

3622.50 lei

2

Inchiriere
sala
conferinta

14 august 2019
de la ora 09.0015.00

1890.80 lei

Total buget maxim: 5513.25 lei
Caracteristici:
Cofeea break:
-se va servi la locatia unde se va organiza evenimentul- zona centralaCoffee break-ul / persoana va cuprinde: 1 apa minerala sau plata de 0.50ml (apa trebuie sa fie in
recipiente imbuteliate si sigilate de catre producator); 2 cafele (a cate 100 ml fiecare; concentratia
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trebuie sa fie de minim 2 lingurite, echivalent a 20 grame, cafea per 100 ml de apa. Zaharul va fi
livrat separat); se vor asigura: pahare plastic (de 200-300 ml pentru apa si pentru cafea), zahăr, lapte,
palete/lingurițe; o
Maxim 30 sticle 0,5 ml apa plata,
Maxim 20 sticle 0,5 ml apa minerala, 50
sticle 0,5 Cola / Pepsi, patiserie sarata si dulce, minim 10 kg, etc
Sala va fi inchiriata in urmatoarele conditii:
-

Capacitate si format sala: max 50 de locuri, in format classroom

-

Sala trebuie sa permita accesul public al participantilor, sa fie localizata in centrul
orasului sau in imediata apropiere a centrului orasului

-

Sa existe un spatiu langa sala adecvat pentru coffee break.

Prestatorul trebuie sa detina toate autorizatiile necesare pentru a presta servicii de restaurant.
Toate serviciile ofertate trebuie sa includa si: preparare si/sau achizitie produse, transport hrana,
manipulare, livrare, servire, consumabile, utilitati, chirii, tacamuri, vesela, servetele, ambalaje, pahare
(de 200-300 ml pentru apa si pentru cafea), cesti pentru fiecare persoana (la fiecare masa/servire);
Important: Prestatorul este obligat sa livreze serviciile de masa (mancare si bautura, cf. celor de mai
sus) in apropierea salii de eveniment si sa asigure debarasarea (sa stranga si sa ridice din locatie toate
resturile, ambalajele, etc.)
Atenţie! Numărul persoanelor care vor fi beneficia de servicii de masa este estimativ si poate varia în
funcţie de persoanele care vor participa efectiv la curs. Reducerea numărului de participanţi ca
urmare a neprezentării acestora la curs nu impune Achizitorului obligaţia de a achita costurile legate
de respectivele serviciile neprestate!
Atenţie! Numărul persoanelor care vor fi beneficia de servicii de masa este estimativ si poate varia în
funcţie de persoanele care vor participa efectiv la curs. Reducerea numărului de participanţi ca
urmare a neprezentării acestora la curs nu impune Achizitorului obligaţia de a achita costurile legate
de respectivele serviciile neprestate!
SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: serviciile sunt necesare pentru diseminarea informatiilor si a
rezultatelor proiectului.
MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziție directa. În cazul în care condiţiile minime de ofertare
conform solicitarii autoritatii contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut.
Perioada de implementare: comanda ferma; se va derula de la data transmiterii acesteia către
operatorul economic până la data prestarii serviciilor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în
prestarea serviciilor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este
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imputabilă Prestatorului, Autoritatea contractantă are dreptul să încheie o noua comanda cu un alt
operator economic.
Valoarea estimată a achiziţiei este: 5513.25 lei
IMPORTANT: Ofertantul va intocmi oferta pentru costul total al serviciilor, cat si pentru
fiecare serviciu in parte (masa).
Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile, de
la data limită de depunere a ofertei.
Limba de redactare a ofertei: limba romana.
Pretul ofertei trebuie sa fie ferm.
Plata se va efectua prin ordin de plata.
Oferta va contine:
-

Datele de identificare ale ofertantului (adresa, nr. inmatriculare, CUI, cont bancar, telefon, email)
Propunerea tehnica si oferta financiara fara TVA
Declaratia de conflict de interese

Data limita de depunere a ofertelor: 02.08.2019.
Ofertele depuse dupa data mentionata nu va fi luata in considerare.

Responsabil achizitii publice
Virginia Stan
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