DOCUMETAŢIE ACHIZIŢIE
„SERVICII DE ORGAIZARE DE EVEIMETE”

I. a. BEEFICIAR
Denumire: ORGAIZATIA ATIOALA CERCETASII ROMAIEI (O..C.R.) - FILIALA BRASOV
„VIRGIL OITIU”
Adresa: Strada Branduselor, r. 86-88-90, cu intrare din str. Alexandru Vlahuta (ITC)
Localitate:
Cod postal:
Tara:
Brasov
500392
Romania
Contact:
Telefon: 0733943543
Vatamanu-Coanta Ioana-Dorina
E-mail: contact@cercetasibrasov.ro
Fax: 0268338553
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute de la:
Vatamanu-Coanta Ioana-Dorina – responsabil achizitii
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări
Data: 07.01.2013
Ora limită: 15:00.
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 09.01.2013.
Ora limita: 15:00.
I.b.SURSA DE FIATARE :
Program finanţat din fonduri comunitare:
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013

II: OBIECTUL COTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: SERVICII DE ORGAIZARE DE EVEIMETE
II. 1.2) Denumire contract şi locul de livrare sau prestare:
Denumire contract: SERVICII DE REUNIUNI ŞI CONFERINŢE ORGANIZATE LA HOTEL
Locaţia lucrării/livrării/prestării: BRASOV
(a) Produse
(b) Servicii
X
Cumpărare
Categoria serviciului:
Leasing 1
Închiriere
Cumpărare în rate
Principalul loc de livrare:
Cod CPV :

Principalul loc de prestare: CEL PUŢIN O LOCAŢIE
DIN FIECARE REGIUNE DE DEZVOLTARE
Cod CPV: 55120000-7.

II. 1.3) Durata contractului de achiziţie: se va exprima în zile, luni sau ani.
10 luni.

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantităţi de produse/servicii ce urmează a fi achiziţionate în cadrul contractului:
Scopul contractului este de a desfăşura evenimentele prevăzute în cadrul proiectului: cursuri de formare
profesionala, forumuri, seminarii şi conferinţe.
PARTICIPANȚII LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE POT OFERTA PE LOTURI (PENTRU FIECARE DIN
ZONELE PROPUSE) SAU PACHET INTEGRAL. COMPARAȚIA DE PREȚ SE VA FACE PE FIECARE
LOCAȚIE INDIVIDUAL. SE POT ÎNCHEIA CONTRACTE DISCTINCTE CU MAI MULȚI FURNIZORI,
IN FUNCȚIE DE CRITERIUL STABILIT LA CAP. V.

III. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE
III.1) Situaţia personală a candidatului/ofertantului
Cerinţă obligatorie:
Declaraţie privind eligibilitatea
Solicitat X
Nesolicitat □
- Completare formular
Cerinţă obligatorie:
Declaraţie privind neîncadrarea în
prevederile art. 181
-Completare formular
Solicitat X Nesolicitat □
III.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului,
original sau copie semnată şi ştampilată “conform cu originalul” în
termen de 30 zile la data deschiderii ofertelor

IV. PREZETAREA OFERTEI
IV.1) Limba de redactare a ofertei
IV.2) Perioada de valabilitate a ofertei
IV.3) Modul de prezentare a
propunerii tehnice şi financiare

- română
- 90 de zile de la data depunerii ofertelor.
A :Oferta tehnica: Documente tehnice:
Se vor prezenta următoarele caracteristici ale fiecărei locaţii propuse,
din fiecare regiune de dezvoltare:
a) Descrierea spaţiilor de cazare şi numărul/distribuţia locurilor
de cazare disponibile;
b) Descrierea meniului zilnic, pentru fiecare din mesele zilei;
c) Descrierea spaţiului de desfăşurare a activităţilor (curs, forum,
conferinţă), respectiv dotări tehnice, suprafaţă, aranjament
sală etc.
d) Descrierea serviciilor suplimentare oferite (ex. acces la
serivicii recreative şi de divertisment) – acestea vor fi oferite
gratuit sau nu vor fi prezentate deloc în ofertă.
Se va prezenta propunerea tehnică, cu toate caracteristicile de
identificare, în corespondenţă cu specificaţiile tehnice conţinute în
caietul de sarcini.
Serviciile vor fi ofertate sub denumirea lor comercială, iar fiecare

caracteristică va fi evidenţiată în documentaţia ofertantului, astfel
încât comisia de evaluare să o poată identifica drept criteriu îndeplinit
conform cerinţelor tehnice solicitate. Ofertele care nu fac dovada
explicită a caracteristicilor tehnice vor fi considerate neconforme.
Propunerea tehnică va cuprinde caracteristicile tehnice pentru fiecare
categorie de serviciu achiziţionat. Oferta tehnică ce nu va cuprinde
specificaţii tehnice pentru toate serviciile precizate în caietul de
sarcini va fi declarată neconformă.
B: Oferta financiara:
Preţul ofertei (fără TVA) se va exprima în LEI şi va rămâne
neschimbat pe toată perioada de valabilitate a ofertelor.
Oferta financiară va fi detaliată şi trebuie să cuprindă:
a) Costul/zi/persoană al cazării în fiecare din locaţiile propuse;
b) Costul/masă/persoană în fiecare din locaţiile propuse;
c) Costul/zi/sală de activităţi pentru fiecare din locaţiile propuse.
OTA: pentru oferta declarata castigatoare este necesar sa prezinte
si urmatoarele documente, in termen de 30 de zile de la comunicarea
de catre beneficiar a rezultatului procedurii de achizitie:
a) Documente de calificare: copii ale documentelor care atestă
capacitatea profesională (licenţă de turism, brevet de turism,
certificat de clasificare) pentru fiecare din locaţiile propuse,
autorizaţii şi avize de funcţionare (pentru fiecare din locaţiile
propuse), copii ale actelor de funcţionare (act consitutiv,
statut, CUI/CIF), certificatului de atestare fiscală privind
plata obligaţiilor către bugetul de stat eliberat de DGFP pe
raza căreia îşi are sediul ofertantul şi certificatului
constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului.
Certificatele trebuie să fie valabile la data depunerii acestora.
Certificatele expirate nu vor fi luate în considerare. În
situaţia persoanelor juridice cu sediul în alte state decât
România, vor fi prezentate în original documentele similare
celor de mai sus.
b) documente similare celor de mai sus, in situatia in care cele
de la pct.a) nu sunt disponibile pentru tipul persoanei juridice;
c) Documente financiare: declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3
ani şi ultimul bilanţul contabil.
Termene de plata: Ofertantul se obliga sa asigure desfăşurarea tuturor
activităţilor prevăzute în caietul de sarcini pe cheltuiala proprie, iar
după semnarea procesului verbal de recepţie al serviciilor să emită
factură fiscală, care va fi achitată în termen de 90-120 de zile.
Locul şi termenul de depunere a ofertelor:
ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ CERCETAŞII ROMÂNIEI
(O.N.C.R) – FILIALA BRAŞOV ”VIRGIL ONIŢIU”
Str. Branduselor, Nr. 86-88-90, cu intrare din str. Alexandru Vlahuta,
cod postal 500392, Brasov.
Data limita de depunere: 11.01.2013, ora 15:00

IV.4) Posibilitatea modificării sau
retragerii ofertei

IV.5) Modalităţi de contestare a
deciziei achizitorului de a atribui
contractul şi modul de soluţionare a
acestor contestaţii

IV.6) Clauze contractuale obligatorii

Oferta va fi însoţită de o scrisoare de intenţie în care vor fi
menţionate datele de contact ale ofertantului, precum şi ale unei
persoane de contact (adresa sediului, telefon, fax, mobil şi e-mail).
Oferta se depune într-un exemplar original in plic închis pe care se va
scrie ”A NU SE DESCHIDE LA SECRETARIAT”
Oferta poate fi retrasă şi/sau modificată numai până la termenul
limită menţionat în prezentul document, respectiv 11.01.2013.
Orice ofertă primită la altă adresă decât cea menţionată sau după
termenul limită menţionat va fi respinsă.
Eventualele contestaţii cu privire la selectarea ofertelor vor putea fi
depuse în termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatelor, la
comisia internă special desemnată pentru soluţionarea acestora, la
adresa: str. Branduselor, Nr. 86-88-90, cu intrare din str. Alexandru
Vlahuta, cod postal 500392, Brasov sau prin e-mail la adresa:
contact@cercetasibrasov.ro. Contestaţiile vor fi soluţionate în maxim
2 zile lucrătoare de la data depunerii. Decizia comisiei de contestaţii
poate fi contestată în instanţă.
Prestatorul se obiga să asigure serviciile ofertate în locaţiile propuse
în ofertă şi în perioadele stabilite prin comenzi lunare transmise de
către beneficiar. Serviciile ofertate vor fi asigurate pe cheltuiala
ofertantului, iar după semnarea procesului verbal de recepţie al
serviciilor să emită factură fiscală, care va fi achitată în termen de 90120 de zile.
Prezentul document, împreună cu oferta (cu toate elementele ei) face
parte integrantă din contract, iar prin depunerea ofertei, ofertantul
este de acord cu toate condiţiile specificate în acestea.
Contractul va include obligatoriu, toate elementele mentionate in
acest document, referitoare la pret şi modalitate de plata. Toate
documentele asumate de ofertant, precum oferta tehnica, oferta
finaciara, declaratii si certificate vor fi parte componenta a
contractului incheiat cu acesta.

V. CRITERII DE ATRIBUIRE
V.1) Preţul cel mai scăzut
X
V.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică
Factor de evaluare
Factor de evaluare

Pondere
Pondere

VI. DESCRIEREA OBIECTULUI COTRACTULUI (SPECIFICAŢII TEHICE)
Obiectul contractului il constituie prestarea unor servicii de organizare de evenimente, în fiecare din regiunile de
dezvoltare ale României, aşa cum au fost solicitate de catre Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei, Filiala
Brasov „Virgil Onitiu”.
Serviciile vor fi prestate in conformitate cu standardele, respectiv cerintele prevazute de beneficiar,
documentatia transmisa pentru procedura de achizitie, oferta transmisa de catre prestator si declarata
castigatoare. Prestatorul şi subcontractorii acestuia se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor cuprinse in
documentele şi informaţiile la care acesta şi subcontractorii săi au acces.

CARACTERISTICILE MIIME ALE OFERTEI VOR CUPRIDE URMĂTOARELE:
I. CAZARE – BUGET
Cazarea se va realiza în camere de 2 pînă la 4 locuri, clasificate la minim 2 stele cu micul dejun inclus.
1. Ianuarie 2013, Regiunea CE5TRU (Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu):
a) Minim 19 persoane x 6 nopţi, din care minim 3 camere single;
b) Minim 23 persoane x 2 nopţi, din care minim 5 camere single.
Obs. Zilele de cazare vor fi asigurate continuu, fără întreruperi între ele.
2. Februarie 2013, Regiunea Bucureşti-Ilfov (Bucureşti, Ilfov):
a) Minim 19 persoane x 6 nopţi, din care minim 3 camere single;
3. Martie 2013, Regiunea Sud-Muntenia (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova):
a) Minim 19 persoane x 6 nopţi, din care minim 3 camere single;
b) Minim 23 persoane x 2 nopţi, din care minim 5 camere single;
c) Minim 23 persoane x 1 nopte, din care minim 5 camere single.
Obs. Zilele de cazare vor fi asigurate continuu, fără întreruperi între ele.
4. Aprilie 2013, Regiunea Sud-Vest (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea):
a) Minim 19 persoane x 6 nopţi, din care minim 3 camere single;
b) Minim 23 persoane x 1 nopte, din care minim 5 camere single.
Obs. Zilele de cazare vor fi asigurate continuu, fără întreruperi între ele.
5. Mai 2013, Regiunea 5ord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, 5eamţ, Suceava, Vaslui):
a) Minim 19 persoane x 6 nopţi, din care minim 3 camere single;
b) Minim 23 persoane x 2 nopţi, din care minim 5 camere single;
c) Minim 23 persoane x 1 noapte, din care minim 5 camere single.
Obs. Zilele de cazare vor fi asigurate continuu, fără întreruperi între ele.
6. Iunie 2013, Regiunea Vest (Arad, Casaş Severin, Hunedoara, Timiş):
a) Minim 19 persoane x 6 nopţi, din care minim 3 camere single;
b) Minim 23 persoane x 1 nopte, din care minim 5 camere single.
Obs. Zilele de cazare vor fi asigurate continuu, fără întreruperi între ele.
7. Iulie 2013, Regiunea Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea):
a) Minim 19 persoane x 6 nopţi, din care minim 3 camere single;
b) Minim 23 persoane x 2 nopţi, din care minim 5 camere single;
c) Minim 23 persoane x 1 nopte, din care minim 5 camere single.
Obs. Zilele de cazare vor fi asigurate continuu, fără întreruperi între ele.
8. August 2013, Regiunea 5ord-Vest (Bihor, Bistriţa, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj):
a) Minim 19 persoane x 6 nopţi, din care minim 3 camere single;
9. August 2013, Regiunea Bucureşti-Ilfov (Bucureşti, Ilfov):
a) Minim 43 persoane x 2 nopţi, din care minim 8 camere single;
b) Minim 23 persoane x 1 nopte, din care minim 5 camere single.
Obs. Zilele de cazare pentru pct. 8 şi 9 nu se pot suprapune, vor avea între ele minim 24 de ore.
10. Septembrie 2013, Regiunea 5ord-Vest (Bihor, Bistriţa, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj):
a) Minim 23 persoane x 1 nopte, din care minim 5 camere single.
11. Octombrie 2013, Regiunea Centru (Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu):
a) Minim 43 persoane x 2 nopţi, din care minim 8 camere single;
12. Octombrie 2013, Regiunea Bucureşti-Ilfov (Bucureşti, Ilfov):
a) Minim 200 persoane x 1 noapte, din care minim 20 camere single.
Obs. Zilele de cazare pentru pct. 11 şi 12 nu se pot suprapune, vor avea între ele minim 5 zile lucrătoare,
ambele evenimente desfăşurându-se până la data de 20 octombrie 2013.

II. PAUZĂ DE CAFEA
Pausele de cafea vor fi asigurate în acord cu serviciile de cazare de la pct. I, astfel:
1. Se va intra cu pauza de cafea de la cină şi se va ieşi cu pauza de cafea de la prînz, la fiecare din
perioadele de cazare;
2. Se va asigura meniu impus, stabilit prin oferta tehnică propusă de ofertant;
3. Ofertantul va prezenta minim 2 oferte de meniu pentru fiecare din pauzele de cafea şi o a 3-a variantă de
meniu vegetarian/post;
4. Ofertantul va include si pauze de cafea, care vor conţine: gustare rece sau caldă, apă minerală
plată/carbogazoasă (minim 500 ml/pers), cafea, ceai, sărăţele/covrigei; vor fi incluse cate 2 pauze de
cafea/zi intreagă (una la prînz şi una la cină).
III. SĂLI DE COFERIŢE
1. Sălile de conferinţe vor fi dotate obligatoriu cu următoarele:
a) Scaune, suficiente pentru numărul de participanţi;
b) Mese, suficiente pentru numărul de participanţi;
c) Flipchart şi consumabilele aferente;
d) Videoproiector.
2. Sălile vor avea o suprafaţă de minim 2 mp/participant (ex. dacă avem 43 de participanţi, suprafaţa
minimă a sălii va fi de 86 mp);
3. Sălile vor fi utilizate exclusiv de beneficiar, fiind accesibile permanent şi la dispoziţia acestuia de la ora
sosirii, până la ora plecării;
4. Ca excepţie, pentru evenimentul 12 din Regiunea Bucureşti-Ilfov (octombrie 2013), vor fi disponibile
minim 4 săli, după cum urmează:
a) O sală de plen, de minim 250 mp;
b) 3 săli de lucru, de minim 120 mp fiecare.
Ofertantul va utiliza formularele standard ataşate pentru prezentarea ofertei.

Data publicarii, 21.12.2012

