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Nr. inreg. 733/21.07.2015 

INVITATIE 

In vederea depunerii unei oferte pentru achizitia serviciilor de cazare si organizare evenimente 
(sala organizare eveniment si catering) necesare in cadrul proiectului  “Rolul organizatiilor 

neguvernamentale in ingrijirea alternativa a copiilor”, va invitam sa depuneti oferta in vederea 
achizitiei serviciilor mentionate mai sus. 

1. DATE PRIVIND 
ACHIZITORUL 

Asociatia SOS Satele Copiilor Romania 
Str. Calea Floreasca nr 165, sect 1, Bucuresti, cod postal 014459 
CIF 7108752 
Cont curent: RO47BACX0000001080003000 deschis la Unicredit 
Tiriac Bank, Sucursala Panduri  

2. OBIECTUL CONTRACTULUI Achizitie pachet servicii cazare, organizare evenimente (cod CPV 
79952100-3)(inchiriere sala conferinta/eveniment si catering cod 
CPV 55520000-1) in 8 locatii din Romania si transport participanti 
(cod CPV 34980000-0), in perioada septembrie - noiembrie 2015 

3. CANTITATI  6 nopti cazare in camere duble, sau single pentru 3 persoane, 
in unitati de cazare cu minim 3 stele, in 5 locatii diferite 
(Timis - Timisoara, Bihor - Oradea, Valcea – Ramnicu 
Valcea, Sibiu, Bacau)  

 Mic dejun si cina pentru 3 persoane pentru 6 nopti cazare in 
locatiile Timis – Timisoara, Bihor – Oradea, Valcea - 
Ramnicu Valcea, Sibiu si Bacau 

 Cate 1 noapte cazare cu mic dejun in camere duble sau 
single-uri pentru 7 persoane in Timisoara, 7 persoane in 
Oradea, 7 persoane in Ramnicu Valcea, 7 persoane in Sibiu, 
7 persoane in Bacau si 7 persoane in Constanta in  unitati de 
cazare cu minim 3 stele 

 1 sala de conferinta in fiecare locatie (Timis - Timisoara, 
Bihor-Oradea, Valcea – Ramnicu Valcea, Sibiu, Bacau, 
Prahova- Ploiesti, Constanta, Bucuresti), pentru cca 20 de 
persoane, pe durata unei zile (~6 ore) 

 catering pentru cei cca 20 de participanti/locatie, cuprinzand 
2 coffe break si pranz  

 decontarea cheltuielilor de transport ale participantilor – la 
cerere (oferta depusa nu va face aceasta estimare de pret)  

4. DATE PRIVIND PROCEDURA 
DE ATRIBUIRE 

Reluare procedura achizitie simplificata,  în concordanţă cu 
procedura pentru achiziţie efectuată de Promotorii de proiecte în 
cadrul contractelor de finanţare nerambursabilă din Fondul ONG, 
Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014. 



                                   
                                
                                                        

 
 

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014 în cadrul Fondului ONG în România. 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. 

                   Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi: www.eeagrants.org 

 

5. CRITERII DE ELIGIBILITATE 
ŞI CAPACITATEA 
OPERATORULUI ECONOMIC 

 furnizor acreditat de servicii cu certificat constatator emis de 
ONRC 

 cazier fiscal sau dovada ca furnizorul nu se afla in 
incapacitate de plata 

 experienta anterioara in furnizarea de servicii similare 
obiectului contractului 
 

6. SPECIFICATIILE TEHNICE 
ALE SERVICIILOR CE 
URMEAZĂ A FI 
ACHIZIȚIONATE 

 6 nopti cazare in camere duble sau single pentru 3 persoane, 
in unitati de cazare din categoria minim 3 stele, in 5 locatii 
dupa cum urmeaza:  

- 1 noapte in Timis - Timisoara – perioada 21-25 septembrie 
2015 

- 1 noapte in Bihor – Oradea - perioada 21-25 septembrie 2015 
- 1 noapte in Valcea (Ramnicu Valcea)- 26-29 octombrie 2015 
- 1 noapte in Sibiu - 26-29 octombrie 2015 
- 2 noapte in Bacau – 02-06 noiembrie 2015 
 Mic dejun si cina pentru 3 persoane pentru 6 nopti cazare in 

locatiile Timis – Timisoara, Bihor – Oradea, Valcea 
(Ramnicu Valcea), Sibiu si Bacau 

 Cate o noapte cazare cu mic dejun in camere duble sau 
single-uri pentru 7 persoane in Timisoara, 7 persoane in 
Oradea, 7 persoane in Ramnicu Valcea, 7 persoane in Sibiu, 
7 persoane in Bacau si 7 persoane in Constanta in  unitati de 
cazare cu minim 3 stele in perioadele mentionate mai sus 

 1 sala de conferinta, in fiecare locatie pentru cca 20 de 
persoane pe durata unei zile (~6 ore), cu dotare tehnica 
necesara pentru proiectie (video proiector, laptop) si 
flipchart: 
- Constanta 07-10 septembrie 2015  
- Bihor – Oradea 21-25 septembrie 2015 
- Timis – Timisoara 21-25 septembrie 2015 
- Prahova – Ploiesti 05-08 octombrie 2015  
- Valcea – Ramnicu Valcea 26-29 octombrie 2015 
- Sibiu 26-29 octombrie 2015 
- Bacau 02-06 noiembrie 2015 
- Bucuresti 16-20 noiembrie 2015 

  

 catering pentru cei cca. 20 de participanti/locatie, cuprinzand 
2 coffe break si pranz  

 cost mediu sala conferinta/eveniment - 150 euro ~6 ore 
 decontarea cheltuielilor de transport ale participantilor – la 

cerere (oferta depusa nu va face aceasta estimare de pret) 
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Manager de proiect: 

Florina Balint 

 zona usor accesibila, centrala/relativ centrala 
 locatia care furnizeaza cazarea sa dispuna de sala de 

conferinta si serviciu de catering 
 

7. TERMENUL - LIMITĂ DE 
DEPUNERE A OFERTELOR 

Ofertele se vor depune pana la data 17.08.2015, ora 15.00, la sediul 
Asociatiei din Calea Floreasca nr. 165, sector 1, in plic sigilat avand 
mentiunea pentru Proiectul Rolul organizatiilor neguvernamentale in 
ingrijirea alternativa a copiilor  

8. ADRESA LA CARE SE 
TRIMIT OFERTELE SI 
MODUL DE PREZENTARE 
AL ACESTORA 

Calea Floreasca nr. 165, sector 1, cod 014459 – Asociatia SOS Satele 
Copiilor Romania 

Plic sigilat avand mentiunea pentru Proiectul Rolul organizatiilor 
neguvernamentale in ingrijirea alternativa a copiilor 

9. LIMBA IN CARE TREBUIE 
REDACTATE OFERTELE 

Romana  

10. PERIOADA DE 
VALABILITATE A OFERTEI 

31.12.2015 

11. DATA, ORA ȘI LOCUL 
DESCHIDERII OFERTELOR 

Ofertele se vor deschide la data de 18.08.2015 

Locul: sediul Asociatiei SOS Satele Copiilor Romania, str. Calea 
Floreasca 165, sect 1, Bucuresti 

12. DATA LIMITA PENTRU 
SOLICITAREA DE 
CLARIFICARI 

Clarificarile se pot solicita pana la data de 13.08.2015, la adresa de e-
mail olivia.dinca@sos-satele.ro 

 

13. FINANȚAREA ACHIZIȚIEI Finanţare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al 
Spațiului Economic European 2009-2014 

 

14. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A 
CONTRACTULUI Preţul cel mai scăzut. 

 


