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CERERE DE OFERTA 

 

Achiziție Servicii pentru evenimente pentru organizarea Conferintei  proiectului  

„Improving innovation delivery of policies within 4.0 industry in Europe- INNO 

INDUSTRY” 

 

Asociatia Clusterelor din Romania (CLUSTERO) dorește sa achiziționeze Servicii pentru 

evenimente -cod CPV 79952000-2 (Rev.2) pentru organizarea conferintei proiectului  

„Improving innovation delivery of policies within 4.0 industry in Europe- INNO 

INDUSTRY” , cod proiect  PGI06094, finanțat prin Programul Interreg Europe, în data de 

24.09.2021, în intervalul orar 13.00-15.00. 

I. Informatii despre achizitor: 

a. Denumirea achizitorului: Asociatia Clusterelor din Romania (CLUSTERO) 

b. Sediul: Ion Ionescu de la Brad nr.6 , sector 1, CP 013813, București 

c. Tel. 021.2693297, email: contact@clustero.eu; www.clustero.eu 

 

II. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului:achiziție directă, (solicitare 3 oferte) 

III. Obiectul contractului: obiectul contractului îl reprezintă Servicii pentru organizare 

evenimente -cod CPV 79952000-2 (Rev.2)pentru organizarea conferintei proiectului  

„Improving innovation delivery of policies within 4.0 industry in Europe- INNO 

INDUSTRY cod proiect  PGI06094, finanțat prin Programul Interreg Europe, în 

intervalul orar 13.00-15.00, in orasul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, pentru un numar 

aproximativ de 50 de participanti, cu umatoarele specificații tehnice:  

 

IV. Prestatorul va asigura servicii tehnice și logistice pentru organizarea în condiții 

corespunzătoare a unui eveniment cu aproximativ 50 de persoane. 

Prestatorul trebuie să asigure următoarele tipuri de facilități și servicii pentru a asigura 

desfășurarea evenimentului la cele mai înalte standarde: 

a. Servicii tehnice 

b. Servicii logistice. 

   a. Servicii tehnice: 

Prestatorul va asigura: 

-Inregistrarea participantilor la eveniment. 

-Realizarea unei baze de date cu persoanele participante, care să cuprindă: numele și 

prenumele, instituţia, datele de contact cu respectarea regulamentului privind 

protectia datelor cu caracter personal; 

- realizarea unui numar de 5 fotografii, in format digital. 

 

 b.  Servicii logistice 

• Inchiriere sala, în intervalul orar 13.00-15.00, cu urmatoarele specificatii: 

- locatie in orasul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna 
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- sala pentru organizarea evenimentului sa aiba o capacitate pentru 50 locuri, 

aranjate astfel încât să corespundă recomandările autorităților naționale, 

determinate de actualul context al pandemie cu COVID-19; 

- sala să respecte condițiile optime pentru o bună desfășurare a evenimentului: 

lumină naturală, iluminare, căldură, grup sanitar în apropiere, posibilitatea de 

obturare a luminii (jaluzele/draperii etc); 

- sala va fi prevăzută cu cabluri, prize pentru laptop și conectarea la curent 

electric a echipamentului video, precum și internet wireless functional și 

gratuit; 

- să fie dotată cu laptop, videoproiector și ecran de proiecție, flipchart, acces 

internet în sistem  wireless; 

• asigurarea prezenţei unei persoane de specialitate în domeniul echipamentelor 

electronice, pentru a putea gestiona utilizarea acestora; 

• asigurarea unui punct de înregistrare al participanților; 

• la locul de desfășurare a evenimentului sa se permită postarea unui roll-up al 

proiectului INNO INDUSTRY; 

 

Asigurarea serviciilor de masă pentru numărul de persoane menționat anterior, astfel 

-welcome coffee break, constand in furnizarea urmatoarelor tipuri de servicii:patiserie apa 

plata si minerala, cafea, ceai, lapte si zahar); 

- Prânz orele15.00-16.00: 

- apă plată şi minerală, sucuri, cafea şi ceaiuri 

- meniu de restaurant, tip bufet rece și cald (cel puţin 3 tipuri de meniu pe bază de 

carne şi garnitură, salate, desert) – pentru 50 de persoane. 

 

V. Ofertele se vor depune după cum urmează: 

a. Limba de redactare a ofertei: limba română 

b. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul de depunere. 

c. Valoarea estimată totală fără TVA:7500 lei. 

d. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 21.09.2021, ora 16.30; 

e. Ofertele se pot transmite online: prin email la contact@clustero.eu 

VI. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului:prețul cel mai 

scăzut 

VII. Modalitatea de furnizare a serviciilor: pe bază de contract 

VIII. Plata: se va efectua prin virament bancar in termen de maxim 30 zile de la data 

PV de recepție a serviciilor aferente, in baza facturii emise. 

 

 

14.09.2021 

mailto:contact@clustero.eu

