”Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013”
”Investeste in oamnei!”
10.04.2012
INVITATIE DE PARTICIPARE
Anunţ Achiziţie publica – achizitie prin procedura de cercetare a pietei studiul pietei conform Anexei nr.1 la
Instructiunea AMPOSDRU nr.26/2010
„Servicii hoteliere si de restaurant”
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU FIECARE CRAIOVA
beneficiar al proiectul
POSDRU/82/5.1/S/54993 Munca pe primul loc , ID 54993
Adresa: Bulevardul Decebal nr.83, Craiova , Dolj
Email: office@asociatiasef.ro, Tel.: 0351427556,
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
1. Denumire contract: Servicii hoteliere si de restaurant
2. Obiectul contractului: Servicii (anexa 2B OUG 34/2006)
3. Tip contract: Servicii hoteliere si de restaurant cod cpv 55000000-0
4. Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
5. Durata contractului va fi: Servicii hoteliere si de restaurant pentru 22 participanti la Comisia Interegionala pe
Probleme cu Somerii in data de 24.04.2012-25.04.2012
6. Valoarea estimate a contractului :10140 lei
Sectiunea III: SCURTA DESCRIERE A OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZITIE SI RESURSELE
DE FIANTARE ALE ACESTUIA:
ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU FIECARE CRAIOVA, cu adresa de contact în Craiova, bulevardul
Decebal , nr.83,Dolj, România, Beneficiar in contractul de finanţare nr. POSDRU/82/5.1/S/54993
, contract semnat pentru proiectul „Munca pe primul loc , ID 54993”, cofinanţat din Fondul Social European - FSE
si bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 –publică prezenta
achizitie prin procedura de cercetare a pietei studiu al pietei pentru achiziţionarea de Servicii hoteliere si de
restaurant, necesare desfasurarii Intalnirii Comisiei Regionale pe Probleme cu Somerii, care se va desfasura in
orasul Alexandria , judetul Teleorman , in perioada 24-25 aprilie 2012 .
Oferta va fi în lei,fara TVA. Oferta se va prezenta în original si va cuprinde menţionarea si descrierea serviciilor ce
fac obiectul acestei achiziţii .
Sursa de obţinere a informaţiilor suplimentare: Mai multe informatii privind caietul de sarcini, precum si alte date
in legatura cu această achiziţie se pot obţine la sediul mentional , sau la numerele de telefon 0351427556, fax
0351247561, email office@asociatiasef.ro, persoana de contact mamager juridic Laura Buzatu
Oferta poate fi transmisă până la data de 17.04.2012, ora 9:00, direct la sediul achizitorului din bulevardul Decebal ,
nr.83, Craiova , Dolj
Manager proiect
Stefania Alina Andreescu

Manager juridic
Laura Buzatu
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Anexa nr. 1
Specificatii tehnice-caiet de sarcini /Servicii hoteliere si de restaurant- cod CPV 55000000-0
In prezentul caiet de sarcini sunt prezentate indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel
încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile achizitorului..
Caracteristicile specificate în prezentul caiet de sarcini sunt minimale şi obligatorii.
Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinţele minimale privind caracteristicile tehnice şi cele
contractuale precizate mai jos, vor fi considerate necorespunzătoare.
Serviciile solicitate sunt destinate desfăşurarii în bune condiţii a evenimentului Intalnirea a Comisiei
Interregionale pe Probleme cu Somerii, organizat de Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare Craiova, împreună cu
partenerii săi din cadrul proiectului strategic „Munca pe primul loc”, proiect cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeşte in Oameni!
Comisia Interregională pe Probleme cu Somerii are drept scop punerea bazelor unor colaborări instituţionale
eficiente cu autorităţile locale din Regiunea S Muntenia si SV Oltenia. Comisia este o entitate fără personalitate
juridică, constituită în ianuarie 2011, sub egida Asociaţiei Şanse Egale pentru Fiecare Craiova şi are ca membri
reprezentanţi ai unor instituţii publice şi organizaţii private care doresc să identifice oportunităţi pentru scăderea
ratei şomajului in Regiunile SV Oltenia şi S Muntenia şi să elaboreze măsuri ce pot stimula ocuparea forţei de
muncă în zonele respective.
Sursa de finanţare a contractului de achizitie care urmează să fie atribuit este asigurata din fonduri
comunitare prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa
prioritară 5 “Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1.”Dezvoltarea şi
implementarea masurilor active de ocupare”, conform contract nr. POSDRU/82/5.1/S/54993.
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Contractul se va incheia pe o perioada de 30 de zile si are ca obiect achiziţia de servicii hoteliere si de
restaurant pentru evenimentul care este programat a se desfasura in zilele de 24 si 25 aprilie 2012, dupa cum
urmeaza:
-Pentru data de 24.04. 2012se vor asigura urmatoarele servicii :
-asigurare cina
-asigurare cazare 22 locuri cu mic dejun inclus
-Pentru ziua de 25.04.2012 se vor asigura urmatoarele servicii:
-punerea la dispozitie a unei sali de conferinta -4 ore
-asigurare masa de pranz

Sala de conferinta trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:
- sa fie situată in incinta hotelului oferit pentru serviciile de cazare,
- sa aiba o capacitate de aproximativ 22 de locuri,
- facilităti de desfăsurare a conferintei (posibilitate videoproiectie – ecran si flipchart),
Sala de conferinta va fi pusa la dispozitia beneficiarului de la ora 16:00 pana la ora 18:30 in data de 24 aprilie
2012 si de la ora 9:30 pana la ora 13:00 in data de 25 aprilie 2012,
-sa fie permis accesul la parcare pentru participantii la conferinta.
Costul estimat pentru inchirierea salii de conferinte este de 2000 lei.
Serviciile de restaurant trebuie sa cuprinda urmatoarele :
Cina din data de 24.04.2012.Cina va trebui servita la ora 19.00
Masa de pranz din data de 25.04.2012. Prânzul va trebui servit de la ora 13.00 la ora 14.00
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In vederea achizitonarii serviciului de restaurant pentru 22 persoane in perioada 24-25.04.2012 va solicitam sa ne
trimiteti oferta dumneavoastra de pret exprimata in lei/persoana, la numarul de fax 0351/427561 sau la adresa
urmatoare: Craiova, Bd. Decebal, nr. 83, jud Dolj pana la data de 17.04.2012 , ora 9,00, pentru urmatoarele
produse
- vol au vent de pui cu ciuperci
140 gr
-salau la cuptor cu sos mediteranean si cartofi nature
140/100/200 gr
-inghetata
200 gr
-apa min/plata
500 ml
.-cascaval pane cu rosii chery
120/50 gr
-cotlet de porc cu rozmarin, cartofi a la praga
140/200 gr
-salata de cruditati
200 gr
- supa crema de legume
400 gr
- piept de pui la gratar
140 gr
- cartofi natur
200 gr
- salata varza
200 gr
- placinta cu branza si stafide
150 gr
- supa de pui
300/100 gr
- cotlet de porc cu rozmarin
140 gr
- cartofi spicy
200 gr
- salata de rosii si castraveti
200 gr
Total costuri estimate pentru servicii de restaurant 2640 lei la care se adauga TVA
Servicii hoteliere-de cazare
Condiţii generale
- hotelul trebuie să aiba sala de conferinte conform descrierii de mai sus.
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Condiţii cazare
-cazare pentru maxim 22 persoane , pentru una nopti care nu va depasi pretul de lei 250/ persona.
Total costuri estimate pentru cazare 5500 lei fara tva.
- Prestatorul va oferi pretul pentru cazare/noapte în care va fi inclus si micul dejun.
- Preţul serviciilor de cazare prestate, plătibile prestatorului de către achizitor se vor stabili în baza comenzii finale .
Recepţia se va face în prezenţa ambelor părţi şi va fi consemată într-un proces verbal de recepţia
cantitativă/calitativă semnat de ambele părţi şi va însoţi documentele de plată.
Receptia va fi semnată din partea achizitorului de Managerul de Proiect Andreescu Alina.
Plata serviciilor se va face in functie de numarul de persoane care au beneficiat efectiv de serviciile hoteliere si de
restaurant
Pretul estimat al contractului de servicii hoteliere si de restaurant este de 10140 lei la care se
adauga TVA .
Ofertele vor conţine preţul unitar în lei, fără TVA.
Plata serviciilor se va face cu ordin de plată, in termen de 30 zile de la inregistrarea facturii de catre Achizitor.
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu
privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică
Semnatura: Manager de Proiect
Andreescu Alina Stefania

Asociatia Sanse Egale pentru Fiecare Craiova
Adresa: Sediul social Calea Bucuresti 137A, Bl N8, 200617, Craiova, Jud Dolj
Punct de lucru: B-dul Decebal, Nr 83, 200621, Craiova, Jud Dolj
BRD Groupe Societe Generale, Suc Craiova, RO16BRDE170SV66165571700
T : 0351/427556, F : 0351/427561 • e-mail: office@asociatiasef.ro
CIF 14956542

