Program: FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - "Investim în dezvoltare durabilă".
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
Obiectiv specific: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
Titlul: ȚINEM APROAPE ȘI SUSȚINEM ÎNTREPRINDERILE SOCIALE!
Contract: POCU / 449 / 4 / 16 / 128497

Nr. înreg. 119/10.02.2020

INVITAȚIE PARTICIPARE
achiziție organizare evenimente
În atenţia AGENŢILOR ECONOMICI INTERESAŢI

1.
SC XEROM SERVICE SRL, cu sediul în Alba Iulia, str. Ampoiului, nr. 2A, jud. Alba,
înregistrată la Registrul Comerțului dinAlba, sub nr.J01/392/94, CUI RO2769214; beneficiar în cadrul
proiectului „Ținem aproape și susținem întreprinderile sociale!” având număr de identificare al
contractului POCU/49/4/16/128497, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman
2014-2020, Axa Prioritară 4 - „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.16 –
“Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă”, prin prezenta vă invită să depuneți oferta pentru „servicii de organizare evenimente”.
2.
Obiectul contractului de achizitiepublică îl constituie:
2.1 Denumirea contractului: Achiziție de servicii de organizare evenimente
2.2 Tip contract: Prestare servicii
2.3 Obiectul contractului: prestarea serviciilor de organizare evenimente
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: achiziție directă
4. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Programul
Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și fonduri proprii.

5. Cod CPV: 79951000-5 servicii de organizare de evenimente

6. Valoarea estimată este 54.215 lei fără TVA , iar valoarea TVA-ului este de 10.300,92 lei,
valoare totală cu TVA 64.515,92

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020

|

Pagina 1 din 4

Nr.
crt.

1

Denumire produs

Servicii organizare curs antreprenor social
-

Cantitate

Pret unitar/
eveniment
fara TVA

Total estimat
fara TVA

5 serii

4.626,60

23.133

2 serii

12.071,2

24.142,4

3 zile

939,2

2.817,6

6 zile

687

4.122

Chirie sala (pentru minim. 20-25 persoane) pentru
5 serii x 10 zile/serie

- coffe break min. 20-25 persoane/serie x 5 serii x 10
zile/serie
2

3

4

Servicii organizare curs manager de întreprindere
-

Chirie sala (pentru min. 22-25 pers.) pentru 2
serii x 15 zile/serie

-

coffe brack 22-25 persoane/serie x 2 serii x 15
zile/serie

Servicii organizare workshop-uri
-

chirie sala 3 zile (pentru min.15 persoane)

-

catering pentru 3 zile x min. 15 persoane/zi

Servicii organizare evenimente promovare
intreprinderei
-

chirie sala 6 zile (pt. min. 15 persoane) inchiriere

-

coffe- break 6 zile x 15 persoane/zi
Total lei fara TVA
Total lei cu TVA

54.215
64.515,92

Specificatii tehnice
A. Servicii organizare curs antreprenor social
Chirie sala pentru 5 serii x 10 zile/serie + coffe break min. 20-25 persoane/serie x 5 serii x 10
zile/serie
Cele 5 serii de curs vor fi în următoarele orașe: 1 serie în Cluj Napoca, 2 serii in Alba Iulia,
1 serie in Bistrița și 1 serie în Sibiu.
- Sala (pentru 5 serii x 10 zile /serie) trebuie sa fie cu o capacitate de minim 20-25 persoane,
pe o perioada de min. 4 ore si avand suprafata minima de 70 mp
- Servicii tehnice: videoproiector, ecran de proiectie, cabluri si adaptoare pentru laptop,
flipchart, iluminat corespunzator.
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-

Coffe break pentru min. 20-25 pers./serie x 10 zile x 5 serii: bufet suedez cu aperitive si
produse dulci si sărate, ceai, cafea, apa plata, apa minerala, suc.

B. Servicii organizare curs manager de întreprindere
Chirie sala pentru 2 serii x 15 zile + coffe brack 22-25 persoane/serie x 2 serii x 15 zile/serie
Cele 2 serii de curs vor fi organizate in urmatoarele orase: 2 serii în Alba Iulia.
- Chireie sală (pentru 2 serii x 15 zile/serie) trebuie sa fie cu o capacitate de minim 22-25
persoane, pe o perioada de min. 4 ore si avand suprafata minima de 70 mp
- Servicii tehnice: videoproiector, ecran de proiectie, cabluri si adaptoare pentru laptop,
flipchart, iluminat corespunzator.
- Coffe break pentru min. 22-25 pers./serie x 15 zile x 5 serii: bufet suedez cu aperitive si
produse dulci si sărate, ceai, cafea, apa plata, apa minerala, suc.
C. Servicii organizare workshop-uri
Închiriere sala 3 zile + catering 15 persoane x 3 zile
Workshopu-rile se vor desfășura în următoarele orașe: 2 Alba Iulia, 1 Sibiu.
- Sala (pentru 3 zile ) trebuie sa fie cu o capacitate de minim 15 persoane, pe o perioada de
min. 4 ore si având suprafața minima de 70 mp
- Servicii tehnice: videoproiector, ecran de proiecție, cabluri si adaptoare pentru laptop,
flipchart, iluminat corespunzator.
- Catering pentru min. 15 persoane x 3 ziletip bufet suedez- cu aperitive și produse
dulci/sărate, ceai, băuturi răcoritoare suc/apa, cafea.
D. Servicii organizare evenimente promovare întreprinderii
Evenimentele de promovare a întreprinderilor sociale se vor organiza în următoarele
orașe: 4 evenimente la Alba Iulia si 2 evenimente la Cluj Napoca.
Închiriere sala pentru 6 evenimente, coffe - break pentru 15 persoane x 6 evenimente
- Sala (pentru 6 zile) trebuie sa fie de o capacitate de minim 15 persoane, pe o perioada de
min. 4 ore si având suprafața minima de 70 mp
- Servicii tehnice: videoproiector, ecran de proiecție, cabluri si adaptoare pentru laptop,
flipchart, iluminat corespunzător.
- Coffe break pentru 6 evenimente x min. 15 pers./eveniment, care să conțină: Patiserie
dulce si sărată, cafea, apa plata/minerala.
7. Condiții de eligibilitate pentru ofertant:
Oferta tehnico - financiară va fi însoțită de documente justificative care atestă îndeplinirea de către
ofertant a condițiilor de eligibilitate necesare furnizării produselor care fac obiectul prezentei cereri de
oferte.
În acest sens, ofertantul va depune următoarele:
- Ofertă tehnică şi financiară – Formular 1
- Declaraţie - pentru neîncadrarea în situaţiile privind conflictul de interese – Formular 2

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020

|

Pagina 3 din 4

8. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile
9. Durata contractului: de la data semnării contractului pana la 17.09.2022
10. Termenul limită de transmitere a ofertei este 14.02.2020 ora 12.00.
Selecția se va realiza în baza criteriului ˝prețul cel mai scăzut˝.
11. Prezentarea ofertei: Ofertanții interesați își vor depune ofertele în plic închis, la secretariatul
SC XEROM SERVICE SRL, Str. Morii, Nr, 7A, Jud Alba.
Informaţii suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0258/806027, persoană de
contact Lucian Oprean, e-mail: office@xerom.ro
Vă mulţumim!
Manager proiect
Oprean Lucian
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