COMPETENT – Dezvoltarea competentelor profesionale pentru un loc de munca mai bun
Cod SMIS 121699
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Contract POCU/298/3/14/Operatiunea compozita 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 si 3.6/121699

INVITAŢIE
Nr. 266/08.04.2019
Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că SC MONDO CONSULT Buzău
este interesat să achiziționeze servicii organizare evenimente în cadrul
proiectului ”COMPETENT – Dezvoltarea competențelor profesionale pentru un
loc de muncă mai bun” finanțat din POCU/298/3/14/121699 și vă invităm să
depuneți ofertă tehnică și financiară având în vedere următoarele :

1. Denumire contractant : SC MONDO COSNULT SRL Buzău, CUI
14292940.
Adresa: Mun. Buzău, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 19.
Telefon : 0238.727.272 / 0761.118.568
E-mail: mondoconsultbuzau@gmail.com

2. Servicii de achiziţie a organizării a patru evenimente, câte unul în
Galaţi, Brăila, Buzău şi Focşani, câte o zi pentru fiecare eveniment.
Serviciul de organizare evenimente se compune din închirierea câte
unei săli de minim 60 m2 , săli ce vor fi dotate cu cel puţin 36 de
scaune, mese, spaţiu adecvat pentru montarea unui videoproiector.
Sala va fi conetată la utilităţi – apă, canal, energie electrică, energie
termică, etc. . În cadrul evenimentului se vor asigura servicii de
catering pentru minim 35 de persoane. Valoarea totală pentru
organizarea celor patru evenimente este de 13.109.24 lei fără TVA,
adică 3.277,31 lei / eveniment fără TVA. Organizarea celor patru
evenimente (conferinţe) se realizează în cadrul proiectului
COMPETENT – Dezvoltarea competenţelor
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pentru un loc de muncă mai bun – POCU/298/3/14/121699

3. Modalitatea de desfășurare - achiziție directă
4. Împărțirea pe loturi : NU
5. Valoarea estimată totală fără TVA : 13.109,24 lei
6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: prețul cel mai scăzut cu îndeplinirea
condiţiilor tehnice specific fiecărui produs;

7. Cod CPV –79952000-2
8. Tip contract : Achiziţie
9. Obiectul contractului : furnizarea de servicii de organizare
evenimente în cadrul proiectului ”COMPETENT – Dezvoltarea
competențelor profesionale pentru un loc de muncă mai bun”,
finanțat din POCU/298/3/14/121699 .
Data limită de depunere a ofertelor : 10.01.2019
Oferta va fi însoţită de Declaraţia de Interese Privind neincadrarea in
situatiile prevazute la art.13,14,15 din OUG nr.66/2011 privind
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale
aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare – cerinţă
obligatorie.
10. Adresa la care se transmit ofertele: SC Mondo Consult Buzău,
Mun. Buzău, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 19 , registratură sau la
adresa de e-mail mondoconsultbuzau@gmail.com.
Perioada de desfăşurare a evenimentelor va fi comunicată
câştigătorului licitaţiei cu cel puţin 5 zile înainte de
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organizarea fiecărui eveniment.

11. Limba de redactare a ofertei : română;
12. Tipul de finanțare și modalitatea de plată: plata se va face în
termen de maxim 15 zile de la emiterea facturii, din fonduri
POCU/298/3/14/121699 şi SC Mondo Consult SRL în contul indicat
de prestator.

13. Moneda în care se transmite oferta de preț: lei.
14. Persoana de contact : Mănăilă Florentina – Creola, tel:
0761.118.568, e-mail : mondoconsultbuzau@gmail.com

15. Vă rugăm să confirmați primirea prezentei invitații la adresa de email mondoconsultbuzau@gmail.com

Coordonator proiect,
Onea Ion
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Aprobat,
Administrator,
Mănăilă Florentina – Creola
CAIET DE SARCINI
Nr. 247/08.04.2019
1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
-

SC Mondo Consult SRL Buzău achiziţionează:
Servicii de organizare evenimente (burse locuri de muncă, conferinţe promovarea
inovării sociale) în vederea implementării proiectului POCU/298/3/14/121699.

În cadrul acestui proiect SC Mondo Consult SRL Buzău va proceda la achiziționarea de
servicii de sala conferinte, catering, dotari sala ce se desfasoara in localitatile Galati,
Focsani, Brăila, Buzau.
2. CERINŢE GENERALE
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare operator
economic, propunerea tehnico-financiară.
În acest sens, orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în
măsura în care aceasta se înscrie în limitele cerinţelor din caietul de sarcini. Oferta
care nu răspunde cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini atrage descalificarea
ofertantului.
Prevederile şi cerinţele caietului de sarcini au caracter obligatoriu şi nu vor
exonera ofertantul câştigător de răspunderea de a asigura calitatea serviciilor
prestate prin efectuarea verificărilor necesare sau care sunt prevăzute în
standardele şi normele în vigoare, privind starea calităţii serviciilor.
Se interzice indicarea in documentaţii a unor specificaţii tehnice care
desemnează procedee speciale ce pot duce la favorizarea sau eliminarea unuia sau
mai mulţi ofertanţi. O astfel de indicaţie va fi admisă numai cu menţiunea „sau
echivalent”.
În aceste condiţii se vor indica doar caracteristici serviciilor ce urmează a fi
prestate.
Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale.
În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile caietului de
sarcini va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din acietul de
sarcini.
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Toate cerinţele solicitate în caietul de sarcini sunt minime şi obligatorii.
Nerespectarea în totalitate a acestora va conduce la declararea ofertei ca
fiind neconformă.
3. DESCRIEREA SERVICIILOR
Lot I: SERVICII DE ORGANIZARE A PATRU CONFERINŢE ÎN VEDEREA
PROMOVĂRII INOVĂRII SOCIALE - GALAŢI
În cadrul acestui proiect, in Mun. Galati se va organiza un eveniment pentru
organizarea unei conferinţe în vederea promovării inovării sociale. Pentru
achiziţionarea acestui serviciu este necesară o sală de aproximativ 60 m2 conectată
la utilităţi (energie electrică, energie termică, apă curentă, canalizare, etc.), scaune,
mese pentru minim 35 de persoane. De asemenea se vor asigura servicii de
catering pentru un număr de nimim 35 de persoane ce se va compune din minim 5
sortimente, apă, cafea, desert. Durata serviciului va fi de o zi. Livrarea serviciului
se va face la o datăce va fi comunicată ulterior, cu acordul ambelor parti.
Lot II: SERVICII DE ORGANIZARE A PATRU CONFERINŢE ÎN VEDEREA
PROMOVĂRII INOVĂRII SOCIALE - BRĂILA
În cadrul acestui proiect, in Mun. Brăila se va organiza un eveniment pentru
organizarea unei conferinţe în vederea promovării inovării sociale. Pentru
achiziţionarea acestui serviciu este necesară o sală de aproximativ 60 m2 conectată
la utilităţi (energie electrică, energie termică, apă curentă, canalizare, etc.), scaune,
mese pentru minim 35 de persoane. De asemenea se vor asigura servicii de
catering pentru un număr de nimim 35 de persoane ce se va compune din minim 5
sortimente, apă, cafea, desert. Durata serviciului va fi de o zi. Livrarea serviciului
se va face la o datăce va fi comunicată ulterior, cu acordul ambelor parti.
Lot III: SERVICII DE ORGANIZARE A PATRU CONFERINŢE ÎN VEDEREA
PROMOVĂRII INOVĂRII SOCIALE - FOCŞANI
În cadrul acestui proiect, in Mun. Focşani se va organiza un eveniment
pentru organizarea unei conferinţe în vederea promovării inovării sociale. Pentru
achiziţionarea acestui serviciu este necesară o sală de aproximativ 60 m2 conectată
la utilităţi (energie electrică, energie termică, apă curentă, canalizare, etc.), scaune,
mese pentru minim 35 de persoane. De asemenea se vor asigura servicii de
catering pentru un număr de nimim 35 de persoane ce se va compune din minim 5
sortimente, apă, cafea, desert. Durata serviciului va fi de o zi. Livrarea serviciului
se va face la o datăce va fi comunicată ulterior, cu acordul ambelor parti.
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Lot IV: SERVICII DE ORGANIZARE A PATRU CONFERINŢE ÎN VEDEREA
PROMOVĂRII INOVĂRII SOCIALE - BUZAU
În cadrul acestui proiect, in Mun. Buzău se va organiza un eveniment pentru
organizarea unei conferinţe în vederea promovării inovării sociale. Pentru
achiziţionarea acestui serviciu este necesară o sală de aproximativ 60 m2 conectată
la utilităţi (energie electrică, energie termică, apă curentă, canalizare, etc.), scaune,
mese pentru minim 35 de persoane. De asemenea se vor asigura servicii de
catering pentru un număr de nimim 35 de persoane ce se va compune din minim 5
sortimente, apă, cafea, desert. Durata serviciului va fi de o zi. Livrarea serviciului
se va face la o datăce va fi comunicată ulterior, cu acordul ambelor parti.
Lot V: SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE PENTRU MEDIEREAMUNCII,
INCUSIV ORGANIZARE BURSE DE LOCURI DE MUNCĂ - BUZAU
În cadrul acestui proiect, in Mun. Buzău se va organiza un eveniment în
vederea medierii muncii, inclusiv organizarea unei burse pentru locuri de muncă.
Pentru achiziţionarea acestui serviciu este necesară o sală de aproximativ 60 m2
conectată la utilităţi (energie electrică, energie termică, apă curentă, canalizare,
etc.), scaune, mese pentru minim 35 de persoane. De asemenea se vor asigura
servicii de catering pentru un număr de nimim 35 de persoane ce se va compune
din minim 5 sortimente, apă, cafea, desert. Durata serviciului va fi de o zi. Livrarea
serviciului se va face la o datăce va fi comunicată ulterior, cu acordul ambelor parti.
Lot VI: SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE PENTRU MEDIEREAMUNCII,
INCUSIV ORGANIZARE BURSE DE LOCURI DE MUNCĂ - FOCŞANI
În cadrul acestui proiect, in Mun. Focşani se va organiza un eveniment în
vederea medierii muncii, inclusiv organizarea unei burse pentru locuri de muncă.
Pentru achiziţionarea acestui serviciu este necesară o sală de aproximativ 60 m2
conectată la utilităţi (energie electrică, energie termică, apă curentă, canalizare,
etc.), scaune, mese pentru minim 35 de persoane. De asemenea se vor asigura
servicii de catering pentru un număr de nimim 35 de persoane ce se va compune
din minim 5 sortimente, apă, cafea, desert. Durata serviciului va fi de o zi. Livrarea
serviciului se va face la o datăce va fi comunicată ulterior, cu acordul ambelor parti.
4. CERINŢE OBLIGATORII PENTRU LOTURILE I-VI
RECEPŢIA SERVICIILOR
Recepţia se va face în mod obligatoriu în baza următoarelor documente:
-

Factură fiscală – La finalizarea serviciului;
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- Declaratie de conformitate – pentru serviciul de catering.
PLATA SERVICIILOR
Plata se va efectua în conturile indicate de prestator, SC MONDO
CONSULT SRL efectuând plata către contractant prin ordin de plată în termen de
maximum 5 zile de la facturare.

CONDIŢII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ŞI
PROTECŢIA MUNCII
Prestatorul trebuie să respecte cerinţele legale de securitate şi sănătate în
muncă, respectiv de protecţia mediului prevăzută de legislaţia în vigoare aplicabilă,
fiind direct responsabil de consecinţele nerespectării acestei legislaţii.
PREVEDERI CONTRACTUALE
Atribuirea contractului se va face utilizând criteriul de atribuire cu preţul cel
mai scăzut.
Nu se acceptă actualizarea preţului contractului. Se vor oferta toate
serviciile. Nu se acceptă oferte parţiale în cadrul pachetului şi nici oferte alternative.
SE POT DEPUNE OFERTE PENTRU UNUL SAU MAI MULTE LOTURI.

Întocmit,
Coordonator proiect,
Onea Ion

