ALEA. NR. 6211/07.06.2017

ANEXA 1
la invitația de participare 6211/07.06.2017
CERINŢE TEHNICE - SERVICII PENTRU EVENIMENTE ȘI CATERING
Servicii pentru evenimente - Cod CPV: 79952000-2
"Primul Workshop Regional” din cadrul proiectului SUPPORT
Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA organizează în data de 27.06.2017 la Alba Iulia,
evenimentul cu titlul: "Primul Workshop Regional” din cadrul proiectului SUPPORT. În scopul
organizării acestei întâlniri vor fi achiziționate "Servicii pentru evenimente - Cod CPV:
79952000-2" conform următoarelor
CERINŢE TEHNICE
1. Locul de desfășurare a evenimentului:
• Serviciile vor fi prestate la Alba Iulia - zona centrală, România.

www.alea.ro contact@alea.ro

2. Data și perioada de desfășurare a evenimentului:
• Serviciile vor fi prestate în data de 27.06.2017 în intervalul orar 10:00 - 14.00.
3.Serviciile pentru evenimente vor consta în:
1. Închiriere sala conferințe. Serviciile se vor concretiza prin organizarea din punct de
vedere logistic a activităților pentru desfășurarea "Primului Workshop Regional” din
cadrul proiectului SUPPORT și include:
 Închirierea unei săli de conferințe pentru 3 ore (interval orar: 10.00 – 13.00).
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 de persoane, cu posibilități variate de aranjare și să fie dotată cu:
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 25 de persoane - asigurarea bufetului de cafea în timpul
evenimentului (minim cafea, apă plată şi minerală, ceai, zahăr, lapte pentru cafea,
produse patiserie). Bufetul va fi pregătit pentru ora de începere a evenimentului
(10:00).
3. Asigurarea cateringului în cadrul evenimentului (meniul va conține minim 3 feluri:
minim 2 feluri de mâncare caldă, salată, desert, băuturi: apă plată și minerală, cafea,
ceai). Cateringul va fi pregătit pentru a putea fi servit în intervalul 13:00 -14:00. Spațiul
destinat serviciilor de catering va fi diferit de spațiul destinat desfășurării seminarului
de lansare.
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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 30 de zile de la facturare.
5. Obligații ale beneficiarului
• să plătească prețul serviciului in termen de maxim 30 de zile de la facturare, conform
contractului încheiat; factura emisă după prestarea serviciilor va include valoarea din
contract inclusiv TVA
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 25 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.
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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;
• Preț maxim disponibil pentru serviciile menționate la punctul 3: 2300 Lei, valoare fără
TVA.
Alba Iulia
07.06.2017

Alba Iulia, Strada Trandafirilor, Nr. 9, Tel. 0258813405, Fax. 0258813403

