
•• 1 Lt::r rt::�
Danube Transnational Programme 

alea 

ALEA NR: 9052/08.08.2022 

INVITATIE DE PARTICIPARE 

1. Agentia Locala a Energiei Alba, organizatie neguvernamentala, ce funqioneaza 1n temeiul OG 

26/200 privind asociatiile �i fundatiile, 1n calitate de Autoritate Contractanta, va invita sa 

participati la procedura de achizitie directa cu titlu: "Servicii de organizare sesiune de formare 

avansata �i diseminare locala a proiectului european CSSC LAB DTP538".

2. Descrierea produselor �i a cantitatilor necesare - se regasesc 1n Cerinte tehnice Nr: 9051/ 

08.08.2022

3. Procedura aplicata: achizitie directa.

4. Sursa de finantare: Bugetul proiectului CSSC LAB DTP538 cofinantat 1n cadrul Programului 

Transnational Dunarea (lnterreg Danube).

5. Ofertantii interesati de Procedura de Achizitie 1�i var pasta oferta pe site-ul https://www.e

licitatie.ro, la rubrica Proceduri de atribuire - Cumparari directe - Catalog de 

prod use/ servicii/1 ucra ri.

6. Limba de redactare a ofertei: romana

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 15 zile.

8. Pretul va fi exprimat ferm, 1n lei fara TVA.

9. Limita maxima pret: 2550 lei (fara TVA inclus). Nu se accepta actualizarea pretului!

10. La oferta de baza nu se accepta oferte alternative!

11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul eel mai scazut.

12. Ofertantul va avea ca obiect de activitate autorizat, serviciul ce face obiectul contractului.

13. Data limita pentru postarea ofertei pe site-ul https://www.e-licitatie.ro este: 12.08.2022, ora 

12:00

14. lnformatii suplimentare se pot obtine de la Autoritatea Contractanta: ALEA, Alba lulia - 5101119, 

str. Trandafirilor nr. 16, Tel: +40-258-813405, Fax: +40-258-813403, e-mail: contact@alea.ro, i'n 

atentia directorului agentiei.

Alba lulia, 08.08.2022 

lntocmit 

Asistent manager, Tiberiu Toma 

APROBAT 

Director ALEA, Florine! Andronescu 
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ALEA NR: 9051/08.08.2022 

Cerinte Tehnice 

Pentru achizitia serviciului cu titlul: 

Servicii de organizare sesiune de formare avansata �i eveniment diseminare 

locala a proiectului european CSSC LAB DTPS38 

1. Contextul achizitiei:

Agentia Locala a Energiei Alba - ALEA implementeaza proiectul CSSC Lab DTP538, proiect 

cofinantat 1n cadrul programului Transnational Dunarea.

Tn cadrul Pachetului de lucru 3 ("T3 - Capacity building and training") partenerii proiectului 

var organiza $i livra 3 sesiuni de formare (2 de baza $i una avansata) dedicate municipalitatilor 

pentru dezvoltarea capacitatii lor de a asigura implementarea masurilor CSSC. Tn Romania au 

fast deja organizate primele 2 sesiuni de training de baza iar conform agendei programului de 

lucru al proiectului fiecare partener va organiza sesiunea avansata 1n a 2-a jumatate a anului 

2022. 

Tn cadrul Pachetului de lucru C ("WP- Communication") partenerii proiectului vor organiza 2 

evenimente de diseminare locala dedicate stakeholdersilor locali CSSC Lab. ALEA ca partener 

regional responsabil cu organizarea acestor evenimente de diseminare locala va organiza 

primul 1n combinatie cu sesiunea de formare avansata. 

2. Obiectul achizitiei:

Prestarea serviciilor de organizare a sesiunii de formare avansata $i a primului eveniment de

diseminare locala proiectului european CSSC Lab.

3. Cod CPV: 55000000-0 - Servicii hoteliere, de restaurant $i de vanzare cu amanuntul (Rev.2)

4. Descriere servicii:

4.1 lnchiriere sala conferinte. Serviciile se vor concretiza prin organizarea din punct de

vedere logistic a activitatilor pentru desfa$urarea "Sesiune de form are avansata CSSC Lab" 

$i include: Tnchirierea unei sali de conferinte pentru 3 ore 1n data de 06.09.2022 

(interval orar: 10.00 - 13.00). 

Prestatorul va trebui sa asigure o sala de conferinte localizata 1n centrul ora�ului Alba lulia, 

1n cadrul unei unitati hoteliere care sa poata asigura $i cazarea unor participanti la 

eveniment. Sala de conferinte trebuie sa fie spatioasa $i care sa poata gazdui 1ntr-o zona 

delimitata serviciul de "bufet pentru apa cafea", Zona de prezidiu trebuie sa fie vizibila din 
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toate colturile salii. 

Sala de conferinte trebuie sa aiba o capacitate minima pentru 20 de persoane, cu 

posibilitati variate de aranjare $i sa fie dotata cu sistem de comunicatii: videoproiector cu 

telecomanda pentru rulare slide-uri $i ecran de proiectie; acces internet wireless, sistem 

de sunet (microfoane, amplificator) distribuitoare pentru curent electric, flipchart. 

4.2 Asigurare bufet pentru apa cafea pentru 20 de persoane - serviciul va fi prestat 1n 

timpul evenimentului (minim cafea, apa plata $i minerala, ceai, zahar, lapte pentru cafea, 

produse patiserie). Bufetul va fi pregatit pentru ora de 'i'ncepere a evenimentului (10:00). 

4.3 Asigurarea cateringului 'i'n cadrul evenimentului pentru 20 de persoane. Meniul va 

contine minim 3 feluri: minim 2 feluri de mancare calda, salata, desert, bauturi: apa plata 

$i minerala, cafea, ceai). Cateringul va fi pregatit pentru a putea fi servit 1n intervalul 13:00 

-14:00. Spatiul destinat serviciilor de catering va fi diferit de spatiul destinat desfa$urarii

evenimentului. 

5. Criterii de calificare (conditii de participare):

Activitate specifica legata de obiectul achizitiei (servicii de organizare evenimente la hotel). 

6. Criterii de atribuire

Atribuirea contractului de servicii se va realiza dupa criteriul pretul eel mai scazut. 

Comisia de evaluare nu va lua 1n considerare ofertele care nu vor prezenta oferta cu cerintele 

tehnice minime descrise 1n prezentul caiet de sarcini. 

7. Documentatia ofertantului trebuie sa contina urmatoarele:

1) Documentul ce atesta activitatea specifica.

2) Certificat de 1nregistrare fiscala a ofertantului

3) Oferta tehnica 1n conformitate cu cerintele din specificatiile tehnice cuprinse 'i'n caietul

de sarcini.

4) Oferta financiara. Valoarea totala va fi exprimata 'i'n lei fara TVA.

5) Declaratie privind ne'i'ncadrarea 1n prevederile art. 59-60, art. 164, art. 165, art. 167

din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice - conform modelului ata$at

8. Valoarea contractului

Suma maxima disponibila pentru prestarea serviciilor descrise 1n capitolul Obiectul achizitiei 

este de 2550 Lei (valoare fara TVA inclus). 

9. Depunerea ofertei

Oferta (1mpreuna cu toate anexele de la punctul 6 din prezentul caiet de sarcini) va fi 1ncarcata 

pe SEAP $i trimisa pe e-mail: cc:--tac �ale3.ro pana la data de 12.08.2022, ora 12:00. 

P,ojec co-fund 'C' b the ruropec1r: union (ERDF IPA. ENI). 
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10. Plati:

Nu se prevede nici o plata 'in avans. Achizitorul va achita doar contravaloarea serviciilor efectiv 

prestate �i conforme cu cerintele din prezentul cerintele tehnice. 

11.0bligatii ale prestatorului: 

Prestatorul va asigura o persoana de contact responsabila de implementarea contractului. 

Acceptarea platii in maxim 30 de zile de la facturare. 

12. Obligatii ale beneficiarului

Sa plateasca pretul serviciului in termen de maxim 30 de zile de la facturare, conform 

contractului 1ncheiat; factura emisa dupa prestarea serviciilor va include valoarea din contract 

inclusiv TVA. 

Achizitia se va finaliza prin contract de servicii. 

Alba lulia 

08.08.2022 

lntocmit 

Asistent manager, Tiberiu Toma 

____,__���--

Project :::o .un<kcl C\ :t· . u;o�'c w Un;on r_RDF-, PA. F, I). 

APROBAT 

Director ALEA, Florine! A scu 

.,::� 
Julia .l> 
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OPERATOR ECONOMIC 

 ____________________ 

(denumirea/numele) 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60, art 164, art 165, art. 167 

din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice 

Subsemnatul/a……...............................................……………(nume / prenume), reprezentant 
împuternicit al ..............................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 59-60, 
art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Data completării...................... 

Operator economic, 

................................ 

(semnătură autorizată ) 
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