
  

 
 

 

PUBLISIND 

Nr. 665/WI/13.07.2022 

 

 

INVITAȚIE PARTICIPARE 

Achiziție directă 

 

Federația PUBLISIND, având sediul în București, str Piața Valter Mărăcineanu, nr. 1 - 
3, cam. 49,  sector 1, cod postal 010155 vă invită să participaţi la procedura de atribuire 
a contractului de servicii organizare activități de training/workshopuri proiect Workin 
Index, 30 persoane, localitatea Mangalia/stațiuni adiacente, în perioada 12-14 august 
2022. 

A. 

1. Obiectul contractului: achizitionarea servicii organizare activități de 
training/workshopuri proiect Workin Index, 30 persoane, cu valoare estimată de 34.000 
RON cu TVA inclus, în localitatea Mangalia/stațiuni adiacente, în perioada 12-14 
august 2022, realizată în cadrul proiectului Workin Index cod 2019/101675 conform 
Caiet de sarcini; 

2. Sursa de finanţare: Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, in baza Scrisorii 
de acceptare a grantului de finantare nr. 2019/101675. 
 
3.Cod CPV: servicii de organizare evenimente cod CPV 79952000-2 

Nr. 
crt. 

Denumire serviciu UM Cantitate Valoare 
totală 
estimată  

lei cu TVA 
inclus 

1.  
  

Servicii organizare activități de 
training/workshopuri proiect Workin Index, 30 
persoane în total, în localitatea Mangalia/stațiuni 
adiacente, în perioada 12-14 august 2022 
(cazare, închiriere sală de ședință, pauze cafea, 
prânz) 

Buc. 1 34.000 RON 

  TOTAL:     34.000 RON 

 



  

 
 

4.Valoarea totală estimată este de: 34.000 lei cu TVA inclus. 

5.Modalitatea de atribuie: Achizitie directa 

6.Criteriul de atribuire: preţul total fără TVA total cel mai scăzut; 

7. Descriere eveniment:  
Servicii organizare training/workshop (cazare, masă, pauză de cafea, închiriere 
sală) în perioada 12 – 14 august 2022 

• Servicii de cazare cu mic dejun = 2 nopți*30 participanți 

• Mese prânz și cine pentru 30 participanți 

• Pauză de cafea = 15 participanți, 4 pauze de cafea 

• Sali de ședință: 1 sală ședință (minim 20 locuri) 

Evenimentul va fi structurat după cum urmează: 
Cazare cu mic dejun 

✓ 30 persoane cazate după cum urmează: 12.08.2022 – 13.08.2022 

(noaptea 1 de cazare); 13.08.2022 – 14.08.2022 (noaptea 2 de cazare) 

Structura camerelor: 
✓ 7 camere duble 

✓ 16 camere single 

Mese prânz 
✓ 30 mese prânz în data de 12.08.2022 

✓ 30 mese prânz în data de 13.08.2022 

✓ 30 mese prânz în data de 14.08.2022 

Mese cină 
✓ 30 mese cină în data de 12.08.2022 

✓ 30 mese cină în data de 13.08.2022 

Coffee break 
✓ Un coffee break în data de 12.08.2022 pentru 15 de persoane 

✓ Două coffee break-uri în data de 13.08.2022 pentru 15 de persoane 

fiecare 

✓ Un coffee break în data de 14.08.2022 pentru 15 de persoane 

Sală ședințe disponibilitate:  
✓ 12.08.2022 - de la ora 13 la ora 18 

✓ 13.08.2022 - de la ora 09 la ora 18 

✓ 14.08.2022 – de la ora 09 la ora 13 

 
Cazare in perioada 12 – 14 august 2022 - 2 nopti, pentru un număr de 30 persoane 

A. Specificații tehnice servicii:  

Serviciile vor avea următoarele caracteristici: 
1. Sală de conferințe 
- Sala de conferințe va dispune de o capacitate cel putin egală cu numărul de 

participanți indicat; 



  

 
 

- Aranjamentul în sala de conferințe va fi în format teatru sau în grupuri (mese), 
în funcţie de suprafaţa sălii; 

- Sala de conferințe va dispune de:  

• sistem de video proiecție: ecran, videoproiector; 

• sistem de aer condiționat silențios; 

• acces internet, wi-fi; 

• flipchart si marker; 

• personal tehnic specializat. 
-      Pe tot timpul desfășurării activităților din sala de conferințe, se va asigura 

asistența tehnică și asistența logistico-organizatorică. 
 

2. Cazarea: Se va asigura, în unități de cazare clasificate minim 3*, în localitatea 
Mangalia/stațiuni adiacente, în aceeași locație cu sala de conferințe, a 
camerelor de cazare necesare pentru numărul de participanți indicați.  

3. Mese de prânz și cină 
- Se vor asigura mese de prânz și cina  pentru participanții prezenți la activități, 

conform descrierii evenimentului. 
- Se vor asigura suficiente locuri la mese pentru toți participanții, indiferent de 

numărul persoanelor cazate în hotel; 
- Masa de prânz va include  minim 2 feluri de: supă/ciorbă, fel principal, salate, 

desert și apă plată sau apă minerală. 
- Cina  va include minim 2 feluri de: gustare, fel principal, salate și apă plată sau 

apă minerală. 
 

4. Pauze de cafea  
- Pauza de cafea va include: apă plată, apă minerală, cafea, lapte pentru cafea, 

zahăr, ceai. Pauza de cafea se va asigura într-un spațiu adecvat, în incinta 
locației de desfășurare a evenimentului și cât mai aproape de sala de conferință 
unde vor avea loc evenimentele. 

 
TERMEN LIMITĂ DE PRIMIRE A OFERTELOR:  18.07.2022 ora 15 

B. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI: 

Preţul ofertei  este  în LEI cu TVA  

1. Preţul ofertei este ferm și nu se poate modifica pe toată durata de valabilitate 

a ofertei. În cazul în care 2 sau mai multe oferte au același preț și se situează 

pe primul loc, ofertanților respectivi li se va solicita o noua propunere 

financiară. În acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă 

propunere financiară are prețul cel mai scăzut. 

2. Limba de redactare a ofertei: limba română. 

3. Ofertanţii vor depune o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate 

conform caietului de sarcini  

4. NU se acceptă oferte alternative. 

5. Perioada de valabilitate a ofertei: de la data semnării contractului până la data 



  

 
 

plății facturii. 

6. Calificarea ofertantului: Propunere financiară – se face conform  FORMULAR  

7. Condiții de participare: Toate documentele ofertei vor fi completate, ștampilate 

și semnate (inclusiv nume in clar) de către reprezentantul legal. Documentele 

scanate vor fi trimise pe adresa de e-mail: federatia.publisind@gmail.com.  

8. Nu se fac plati in avans. 

9. Facturarea serviciilor prestate de agentul economic se va face după finalizarea  
evenimentului; 
 

10. Plata facturii emise însoțita de procesul verbal de recepție al serviciilor prestate, 
în original, se face in termen de 30 zile prin ordin de plata. 
 

Link-ul unde se poate accesa documentația de atribuire este www.publisind.ro  

 

Pentru informatii suplimentare sau clarificari ne puteti contacta la telefon: 0727 220 

641  sau e-mail federatia.publisind@gmail.com. 

 

Responsabil achizitii 
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