
 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social 
European 

 

 

 

 

 

 

Caiet de sarcini 
Privind atribuirea Contractului de achizitie publica “Servicii Organizare Evenimente” 

Cod CPV: 79952000- 2 în cadrul proiectului: 

 ,,Construim impreuna viitorul Comunei Stulpicani”,  POCA/659/2/1, Cod proiect 151044 

 

 

INTRODUCERE 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire şi constituie ansamblul cerințelor minime 

și obligatorii pe baza cărora operatorii economici îşi elaborează oferta tehnico-financiara.   

Specificatiile tehnice de organizare reprezinta conditiile de baza ce trebuiesc indeplinite pentru achizitionarea 

de Servicii pentru organizarea de evenimente (evenimente de diseminare, mese rotunde si seminarii), fiind 

intocmite in concordanta cu necesitatile obietive ale solicitantului / beneficiarului.  

Specificatiile tehnice de organizare definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici 

referitoare la nivelul calitativ, tehnic de implementare si realizare, siguranta de organizare, dimensionare a 

evenimentului, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie , simboluri, texte si metode de expunere, 

conditiile pentru certificarea conformitatii cu standardele relevante sau altele asemenea. 

Autoritatea contractantă consideră că prezentul caiet de sarcini oferă informații detaliate privind serviciile ce 

se doresc a fi achiziționate, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini 

va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică demonstrează îndeplinirea cerințelor 

minime solicitate. 

 

Autoritatea contractantă / Beneficiarul: ASOCIAȚIA INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT 

SOCIAL BUCOVINA, cu sediul in Municipiul Suceava, Str. Zamca, nr. 1, CIF 28562769, e-mail 

info@bucovinainstitute.org ,  tel: 0230524128, www.bucovinainstitute.org , 

 

Scopul aplicarii procedurii: Beneficiarul invita persoanele interesate sa depuna oferte in scopul atribuirii 

contractului de achizitie avand ca obiect achizitia de Servicii de organizare evenimente (evenimente de 

diseminare) 

 

 

 

CAIET DE SARCINI  

Nr. 706 din Data: 24/08/2022 

mailto:info@bucovinainstitute.org
http://www.bucovinainstitute.org/
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Principii care stau la baza atribuirii contractului de achizitii: 

1. Nediscriminarea 

2. Tratamentul egal 

3. Recunoasterea reciproca 

4. Transparenta 

5. Proportionalitatea 

6. Asumarea raspunderii 

 

Denumirea achiziției: ,,Servicii organizare evenimente” 

 

Procedura : Achiziție directă 

Tip contract: Servicii 

Cod/coduri CPV:  

- 79952000-2 Servicii pentru evenimente,  

 

Valoarea estimată, fără TVA: 2.000 lei     

Valoare estimate, cu TVA: 2.380 lei 

Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut 

In cazul unor oferte cu pret egal castigator, criteriul de atribuire va fi  “Diversitatea si cantitatea produselor 

oferite pentru pauzele Coffe Break”: 

 

Durata contract: de la data semnarii contractului pana la finalizarea implementarii proiectului – 01.08.2023. 

Locul de desfasurare a evenimentelor: Comuna STULPICANI, Jud Suceava 

 

Datele de desfasurare, precum si ordinea desfasurarii evenimentelor vor fi stabilite de comun acord intre 

Beneficiar si subcontractant, cu anuntarea publica a acestora pe SITE-ul Leaderului de proiect 

www.bucovinainstitute.org si pe conturile de social media ale celor doi parteneri din proiect. 
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INFORMATII GENERALE 

Beneficiar privat:  ASOCIATIA INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT 

SOCIAL BUCOVINA 

Titlul proiectului:  ,,Construim impreuna viitorul Comunei Stulpicani” 

Cod SIPOCA/MySMIS+  933 / POCA/659/2/1/151044 

Calitatea beneficiarului privat în cadrul 

proiectului  

LEADER  

Leader de proiect ASOCIAŢIA INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT 

SOCIAL BUCOVINA 

Date beneficiar privat:  ASOCIAȚIA INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT 

SOCIAL BUCOVINA, 

Adresa: Mun. Suceava, Str. Zamca nr. 17, Jud. Suceava 

, COD POSTAL 720214 

Cod Fiscal: 28562769 

Tel: 0230524128 

E-mail pentru proiect: info@bucovinainstitute.org  

Date contact pentru achiziţie  ASOCIAȚIA INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT 

SOCIAL BUCOVINA, 

Adresa: Mun. Suceava, Str. Zamca nr. 17, Jud. Suceava 

, COD POSTAL 720214 

Cod Fiscal: 28562769 

Tel: 0230524128 

E-mail pentru proiect: achizitii@bucovinainstitute.org 

Obiectul achiziţiei/contractului  Servicii de organizare evenimente  

Cod CPV  79952000-2 Servicii pentru evenimente  

Tip procedură de achiziţie  Procedura achizitie directa aplicabilă 

solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor 

de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, 

aprobată prin OMFE 1248/2016  

Tip contract  Servicii  

Durată contract  De la data semnării contractului până la finalizarea implementării 

proiectului (01.08.2023)  

Locul de prestare a serviciilor  România, Comuna Stulpicani, Jud SUCEAVA 

Valoarea totală estimată a achiziţiei (fără 

posibilitatea de ajustare a preţului contractului)  

Valoare fara TVA: 2.000 lei 

Valoare cu TVA: 2.380 lei 

Preţurile, valoarea serviciilor de organizare a fiecarui eveniment 

şi valoarea totală vor fi exprimate în LEI (RON), nu vor putea fi 

majorate din momentul încheierii contractului şi vor fi valabile 

pe toată durata execuţiei contractului.  

Cadrul legal aplicabil  OMFE 1248/2016 pentru aprobarea procedurii de achzitii directe 

aplicabilă solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea 

contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri 

europene  

Clarificări  Operatorii economici interesaţi pot solicita şi obţine clarificări cu 

privire la specificaţiile tehnice prin transmiterea unei solicitări la 

adresa de e-mail achizitii@bucovinainstitute.org   

Răspunsurile la clarificări vor fi transmise prin mail operatorilor 

economici care au solicitat clarificările respective şi vor fi 

publicate în site-ul www.bucovinainstitute.org, la secţiunea 

“Anunturi”. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@bucovinainstitute.org
mailto:achizitii@bucovinainstitute.org
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INFORMAŢII PENTRU OFERTANŢI 

1. Limba de redactare a ofertei  Limba română  

2. Data şi ora limită de depunere a ofertelor  08.09.2022, ora 1200  

3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei  90 zile de la data limită de depunere a ofertelor fără a se lua în 

calcul data depunerii ofertelor  

4.1. Modul de întocmire a propunerii tehnice 

(oferta tehnică) 
 Elementele propunerii (ofertei) tehnice se vor prezenta 

complet şi în corelaţie cu specificaţiile tehnice in cadrul 

Formularului 3. 

 Prin propunerea (oferta) tehnică depusă, ofertantul are 

obligaţia de a face dovada conformităţii serviciillor care 

urmează a fi prestate cu cerinţele prevăzute în specificaţiile 

tehnice  in cadrul Formularului 3. 

4.2. Modul de întocmire a propunerii financiare 

(oferta financiară) 
 Propunerea financiară (oferta) va fi elaborată astfel încât 

aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la 

preţ, precum şi alte condiţii financiare şi comerciale legate de 

obiectul contractului de prestare. 

 Oferta financiară se întocmeşte în original, va fi prezentată în 

LEI (fără TVA) şi trebuie să includă: Centralizatorul de preţuri 

care va conţine o defalcare a preţului total al ofertei pe fiecare 

serviciu – vezi Formular 4  

4.3. Modul şi adresa de prezentare a ofertei  Oferta se va depune prin poștă electronica la adresa de email 

achizitii@bucovinainstitute.org , COMPLETA continand si 

urm Formulare: 

 Formularul nr. 1 – Acord privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal 

 Formularul nr. 2 – Declaratia pe propria raspundere din 

partea ofertantului din care să rezulte că acesta nu se află în 

conflict de interese 

 Formularul nr. 3 - Propunerea tehnică / Oferta tehnică 

 Formularul nr. 4 - Propunerea financiară Oferta financiară 

 Formularul nr. 5 - Scrisoare de înaintare 

 Oferta va fi depusă: 

1) prin email 

 Ofertantul va depune doar o singură ofertă individuală.  

 Data limită pentru depunerea ofertelor: 08.09.2022, ora 12:00 

 Numărul de exemplare ofertă: 1 (unu), în ORIGINAL 

 

5. Criteriul de atribuire  Cel mai mic pret cf Ordinului MFE nr. 1284/2016 

 La pret egal, va castiga  “Diversitatea si cantitatea produselor 

oferite pentru pauzele Coffe Break”: 

6. Calendarul estimative al procedurii  

Activitate / Termen Data Ora Locatia 

Publicare anunț de participare 01.09.2022  
Site-ul www.bucovinainstitute.org la sectiunea 

“Anunturi” 

Termen limită solicitare 

clarificări de către potențiali 

ofertanți 

05.09.2022 18:00 Pe email achizitii@bucovinainstitute.org   

Termen limită transmitere 

răspunsuri la clarificări * 
06.09.2022 12:00 

Site-ul www.bucovinainstitute.org  

 sectiunea “Anunturi” si pe email 

Termen limita depunere Oferte 08.09.2022 12:00 Pe email achizitii@bucovinainstitute.org 

Publicare Anunt de atribuire a 

contractului pe site-ul 

www.bucovinainstitute.org si  

08.09.2022 14:00 
Site-ul www.bucovinainstitute.org la sectiunea 

“Anunturi” 

mailto:achizitii@bucovinainstitute.org
mailto:achizitii@bucovinainstitute.org
mailto:achizitii@bucovinainstitute.org
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www.asociatiaprego.ro sectiunea 

“Anunturi” 

Termen limita de depunere 

contestatii 

09.09.2022 14:00 Pe email achizitii@bucovinainstitute.org 

Publicare Anunt de solutionare a 

contestatiilor 

09.09.2022 16:00 Site-ul www.bucovinainstitute.org  la 

sectiunea “Anunturi” 

* In conformitate cu OMFE nr. 1284 2016 „In situatia in care intervin solicitari de clarificare care pot duce la 

modificari/ajustari ale specificatiilor tehnice, beneficiarul privat poate sa prelungeasca termenul de depunere a ofertelor, 

astfel incat sa asigure timpul necesar pentru elaborarea acestora, cu respectarea conditiilor de publicitate.” 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE ALE SERVICIILOR CARE VOR FI ACHIZIŢIONATE 

Scopul acestei secţiuni document este de a oferi operatorilor economici interesaţi un suport tehnic pentru 

întocmirea ofertelor. 

 

Obiectul contractului de achiziţie constă în prestarea de servicii de organizare evenimente pentru derularea 

activităților proiectului ,,Construim impreuna viitorul Comunei Stulpicani”, cod Cod SIPOCA/MySMIS+: 933 

/ POCA/659/2/1/151044. 

Proiectul ,,Construim impreuna viitorul Comunei Stulpicani”, cod Cod SIPOCA/MySMIS+: 933 / 

POCA/659/2/1/151044 este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate 

Administrativă 2014‐2020 şi este implementat de ASOCIAȚIA INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT 

SOCIAL BUCOVINA in parteneriat cu Asociatia PREGO care achizitioneaza Serviciile de organizare 

evenimente,  care fac obiectul prezentelor specificatii tehnice. 

 

 

Serviciile de organizare evenimente de mai sus sunt necesare pentru realizarea următoarei subactivități 

din cadrul proiectului: 

 

1. Subactivitatea 2.2. Diseminarea informatiilor cu privire la progresul proiectului 

Organizare evenimente de diseminare pentru lansarea proiectului și pentru finalizarea acestuia  

2 evenimente diseminare x 60 persoane /eveniment = 1.000 lei fara TVA/ eveniment  

16.666 ron fara TVA/persoana * 60 persoane * 2 evenimente = 2.000 lei fara TVA (2.380 RON incl TVA). 

Se vor asigura urmatoarele facilitati pentru 120 persoane (2 evenimente * 60 persoane/eveniment): 

-   Sala de conferință cu o capacitate de minim 60 persoane / scaune  

-  Sala va beneficia de acces facil la grup sanitar; 

-  Sursa curent, internet,  

-  Iluminare corespunzatoare 

-  Videoproiector, ecran de proiectie sau TV pentru expunere prezentari powerpoint proiect  

mailto:achizitii@bucovinainstitute.org
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-  Coffe break in timpul evenimentelor – la debutul evenimentului (cafea, sucuri, patisserie/ 

minisandwichuri, apa) 

-  Se va pune la dispozitie participantilor: pix, hartie, material informativ proiect / prezentare proiect.  

-  Se vor respecta condiţiile igienico-sanitare conform legislaţiei în vigoare; 

-  Starea bună şi funcţională a clădirii în care se află spaţiul; 

 

OFERTA FINANCIARA 

Denumire serviciu Cant 

(evenim 

/pers) 

Pret Unitar 

maxim 

(ron fara TVA) 

Valoare totala 

maxim alocata 

(ron, fara TVA) 

Organizare 2 evenimente de diseminare 

2 evenimente de diseminare x 60 persoane 

120 persoane * 16.666 ron = 2.000 ron fara TVA 

120 16.666 2.000 

TOTAL Valoare contract RON fara TVA   2.000 

TOTAL Valoare contract RON incl TVA   2.380 

 

Prezentarea Ofertei financiare 

Ofertantii trebuie sa respecte valoarea maxima estimata pentru fiecare linie bugetara in parte, detaliata mai sus. 

Valoarea totala a ofertei nu trebuie sa depaseasca valoarea totala a bugetului alocat.  

Oferta financiara va include toate serviciile solicitate care formeaza pretul ofertei. Se va prezenta pretul 

pretul/pachet/participant si pretul total pe fiecare eveniment in parte, respective pretul total/serviciu. 

Pretul contractului ramane ferm (nu se actualizeaza) pe toata durata de indeplinire a acestuia. 

 

CRITERIU DE ATRIBUIRE: 

Criteriul de atribuire este “pretul cel mai scazut” 

In cazul mai multor oferete castigatoare, egale ca pret, criteriul de atribuire va fi “Diversitatea si cantitatea 

produselor oferite pentru pauzele Coffe Break”: 

 

 

MODUL DE LUCRU: 

- Beneficiarul va transmite prestatorului cate o comandă scrisă pentru fiecare eveniment, cu minim 5 zile 

inainte de data dorita de desfasurare a acestuia. 

- Prestatorul va confirma comanda în cel mult 24 de ore de la primirea acesteia. 

- In cazul în care detaliile evenimentului suferă modificări ulterior lansării comenzii ferme, prestatorul va fi 

înştiinţat prin telefon şi în scris în cel mai scurt timp, pentru refacerea rezervărilor, respectiv anularea acestora, 

după caz. 

- După atribuirea contractului, prestatorul are obligaţia de a respecta tarifele ofertate pe toată perioada de 

derulare a contractului. 
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- Având în vedere că derularea contractului se face pe bază de comenzi, la expirarea valabilităţii contractului 

valoarea însumată a comenzilor poate fi şi sub valoarea estimată iniţial. Această situaţie, care poate apărea din 

motive neimputabile beneficiarului, nu dă dreptul ofertantului câştigător să solicite beneficiarului daune, 

penalizări sau orice alte despăgubiri. 

- Până la data începerii evenimentului, prestatorul poate propune o locaţie diferită față de cele două din 

oferta/propunerea tehnică, iar aceasta va fi acceptată de beneficiar doar dacă are caracteristici similare cu cele 

din oferta tehnică și nu are costuri suplimentare. 

 

Recepţia, facturarea și plata serviciilor 

- Prestatorul de servicii va prezenta documente justificative privind respectarea obligaţiilor contractuale. 

- Ofertantul va emite câte o factură pentru fiecare eveniment pentru care trebuie prestate servicii, după 

finalizarea evenimentului. 

- Factura va cuprinde doar serviciile efectiv prestate, pentru numarul de participant prezenti la eveniment. 

Factura va fi întocmită în lei. 

- Recepţia şi verificarea serviciului se va realiza prin întocmirea unui proces verbal de recepţie a serviciilor, 

semnat de către persoana delegata de catre Prestator şi reprezentantul desemnat al beneficiarului. 

- La receptie, in cazul serviciilor / produselor neconforme, deficientelor cantitative / calitative, 

prestatorul/furnizorul va proceda la conformarea serviciilor, inclouirea produselor necorespunzatoare si/sau 

completarea lipsurilor constante fara a modifica pretul serviciilor /produselor. 

- Oferta financiara va cuprinde pretul final care include toate cheltuielile legate de prestarea serviciilor cat si 

alte taxe ocazionate de prestarea acestora.  

Gestionarea documentelor achiziţiei 

- Ofertantul îşi asumă obligaţia de a întocmi şi de a păstra documentaţia privind operaţiunile şi evidenţele 

primare şi financiar-contabile, care se referă la relaţia cu beneficiarul, separat de cele ale altor contractanţi. 

- Întreaga documentaţie va fi pusă la dispoziţia beneficiarului, la cererea acestuia. 

 

 

 

ALEGEREA OFERTEI 

Alegerea ofertei castigatoare si atribuirea contractului de prestari servicii se va face in urma analizarii ofertelor 

primite, cu respectarea specificatiilor tehnice de organizare de mai sus, pe baza criteriului “preturlui cel mai 

scazut”. 

Vor fi anulate Ofertele incomplete / cele care nu contin TOATE Formularele solicitate prin prezentul caiet de 

Sarcini: 

Formularul nr. 1 – Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Formularul nr. 2 – Declaratia pe propria raspundere din partea ofertantului din care să rezulte că acesta nu se 

află în conflict de interese 
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Formularul nr. 3 - Propunerea tehnică / Oferta tehnică 

Formularul nr. 4 - Propunerea financiară Oferta financiară 

Formularul nr. 5 - Scrisoare de înaintare 

Oferta stabilita ca fiind castigatoare pentru serviciile necesare este cea care indeplineste toate specificatiile 

tehnice, considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite in prezentul caiet de sarcini, care are cel 

mai mic pret. 

Daca ofertantul clasat pe locul I, caruia Beneficiarul ii transmite solicitarea pentru incheierea contractului de 

prestari servicii nu are capacitatea de a raspunde solicitarii in termen de 5 zile, atunci Beneficiarul are dreptul 

de a se adresa catre urmatorul ofertant, clasat pe locul II in clasament. 

 

FORMULARE ATASATE 

Formularul nr. 1 – Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Formularul nr. 2 – Declaratia pe propria raspundere din partea ofertantului din care să rezulte că acesta nu se 

află în conflict de interese 

Formularul nr. 3 - Propunerea tehnică / Oferta tehnică 

Formularul nr. 4 - Propunerea financiară Oferta financiară 

Formularul nr. 5 - Scrisoare de înaintare 
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