
PARTENER TEHNIC NAȚIONAL  
Agenția Locală a Energiei Alba 

Tel. +40 258 813 405 (ALEA) | email contact@alea.ro| website www.simpla-project.eu 

SIMPLA a primit finanțare conform acordului de grant N.695955 prin Programul Horizon 2020 pentru cercetare și inovare, derulat de Uniunea Europeană. 

ALEA. NR. 6138/09.05.2017 

ANEXA 1 
la invitația de participare 6137/09.05.2017 

CERINŢE TEHNICE - SERVICII PENTRU EVENIMENTE ȘI CATERING 

Coduri CPV: 79952000-2 – Servicii pentru evenimente 
Cursul de formare profesională „SIMPLA - Energia și mobilitatea planificate împreună” 

Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA organizează în perioada mai - iunie 2017 la Alba Iulia, 
evenimentul cu titlul: "Cursul de formare profesională „SIMPLA - Energia și mobilitatea planificate 
împreună” în cadrul proiectului SIMPLA”. În scopul organizării acestei întâlniri vor fi achiziționate 
Servicii pentru evenimente - Cod CPV:79952000-2 conform următoarelor cerințe tehnice: 

CERINŢE TEHNICE 

1. Locul de desfășurare a evenimentului:
• Serviciile vor fi prestate la Alba Iulia - zona centrală, România;

2. Data și perioada de desfășurare a evenimentului:
• Serviciile vor fi prestate în perioada mai - iunie 2017 după cum urmează:

Sesiunea 1 - 24 – 25 mai 2017  
Sesiunea 2 - 14 – 15 iunie 2017 
Sesiunea 3 - 28 – 29 iunie 2017 

3.Serviciile pentru evenimente vor consta în:
1. Închiriere sală pentru desfășurarea cursului de training pentru 8 ore(interval orar: 09.00 –

17.00) în fiecare dată menționată la punctul 2. Prestatorul va trebui să asigure o sală de
conferințe spațioasă, cu zona de prezidiu vizibilă din toate colțurile sălii. Sala de conferințe
trebuie să aibă o capacitate pentru 25 - 30 de persoane, cu posibilități variate de aranjare și
să fie dotată cu sistem de comunicații:

a) videoproiector cu telecomanda  pentru rulare slide-uri si ecran de proiecție;
b) acces internet wireless.
c) distribuitoare pentru curent electric
d) flipchart

2. Bufet pentru cafea pentru 20 de persoane - asigurarea bufetului de cafea în timpul zilelor
de training (minim cafea, apă plată şi minerală, ceai, zahăr, lapte pentru cafea, produse
patiserie). Bufetul va fi pregătit pentru ora de începere a evenimentului (09:00).

3. Asigurarea cateringului pentru 20 de persoane, corespunzător unui prânz în fiecare dată
menționată la punctul 2 și a unei cine în 3 zile (24 mai, 14 iunie, 28 iunie). Meniul va
conține 3 feluri: minim 2 feluri de mâncare caldă, salată, desert, băuturi: apă plată și
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minerală. Cateringul pentru prânz va fi pregătit pentru a putea fi servit în intervalul 13:00 - 
14:00. Cateringul pentru cină va fi pregătit pentru a putea fi servit în intervalul 19:00 - 
20:00.  
Spațiul destinat serviciilor de catering va fi diferit de spațiul destinat desfășurării cursului 
de training. 

4. Asigurarea cazării participanților - 20 de persoane, pentru 6 nopți (23 – 24 mai, 13 – 14
iunie, 27 – 28 iunie)

4.Obligaţii ale prestatorului:
• Prestatorul va asigura personalul specializat, echipamentele, bunurile și serviciile în

legătură cu realizarea activităților din contract, la locația și în data solicitate de achizitor;
• Prestatorul va asigura o persoana de contact responsabilă de implementarea contractului.
• Asigurarea  adoptării măsurilor tehnologice și organizatorice care să conducă la

respectarea strictă a prevederilor prezentului Cerințe tehnice
• Acceptarea plății in maxim 15 de zile de la facturare.

5. Obligații ale beneficiarului
• să plătească prețul serviciului in termen de maxim 15 de zile de la facturare, conform

contractului încheiat; se vor emite facturi după prestarea serviciilor aferente pentru fiecare
din cele 3 sesiuni.

6.Prezentarea ofertei:
Oferta va fi conține prețul pe persoană în lei fără TVA 
• Valoarea totală a contractului va fi determinată de numărul de participanți
• În prezentarea ofertei trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

 Numărul estimat de participanți la eveniment este de 20 de persoane;
 Achizitorul va comunica prestatorului numărul de participanți cu 24 ore înainte de

începerea evenimentului.
 Numărul de participanți poate fi diferit de cel estimat.

6. Plăți:
• Nu se prevede nici o plată în avans.
• Achizitorul va achita doar contravaloarea serviciilor efectiv prestate și conforme cu

cerințele din prezentul cerințele tehnice și pentru numărul efectiv de
participanți/eveniment.

• Termenii de plată vor fi stabiliți prin contract
• Suma prevăzută în proiect pentru serviciile menționate la punctul 3: 23.000 lei, valoare 

fără TVA.


