CERERE DE OFERTA
Achiziție servicii pentru organizarea a unui eveniment hibrid (online si in-situ) cod CPV 79952000-2
– Servicii pentru evenimente în cadrul proiectului „Supporting traditional manufacturing SMEs to
adapt to changed value-chains and demand by accompanying them in the adoption of new
technologies towards the realization of Industry 5.0 concepts so to boost economy recoveryreSTART SMEs
Asociatia Clusterelor din Romania (CLUSTERO) dorește sa achiziționeze servicii pentru
organizarea a unui eveniment hibrid (online și în-situ), cod CPV 79952000-2 – Servicii pentru
evenimente, în data de 21.06.2022, în intervalul orar 13.00-15.00, în cadrul proiectului „Supporting
traditional manufacturing SMEs to adapt to changed value-chains and demand by accompanying
them in the adoption of new technologies towards the realization of Industry 5.0 concepts so to boost
economy recovery”- reSTART SMEs, finanțat prin Programul COSME.
I.
a.
b.
c.
d.

Informații despre achizitor:
Denumirea achizitorului: Asociatia Clusterelor din Romania (CLUSTERO)
Sediul: Ion Ionescu de la Brad nr.6 , sector 1, CP 013813, București
Tel. 0723531741, email: contact@clustero.eu; www.clustero.eu
Persoana de contact: Ana Dulgheru ana.dulgheru@clustero.eu

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului:achiziție directă
Obiectul contractului: obiectul contractului îl reprezintă servicii pentru organizarea a unui eveniment
hibrid (online și în-situ), cod CPV 79952000-2 – Servicii pentru evenimente, în data de 21.06.2022,
în intervalul orar 13.00-15.00 pentru participarea a maxim 50 de participanti (online și în-situ), cu
umătoarele specificații tehnice:
a.

Platformă tehnologică specializată pentru evenimente cu următoarele specificații
tehnice minimale:
• capacitate de susținere concomitentă a maxim 50 de participanți, inclusiv speakeri +
moderator + echipa de organizare (1 persoana cu rol de organizator/admin platformă)
• o secțiune dedicată live stream-ului
• posibilitatea de realizarea a screenshare-urilor
• posibilitatea de comunicare în grup
• interfață ușor de folosit (prietenoasa)
• posibilitatea de înscriere direct în platformă.

b.

Instrumente dedicate studio de transmisie on-line: aparatura necesară pentru video și
sunet și live streaming pe platformă, microfoane, bandă de internet specială care poate
permite transmiterea live în condiții optime.

c Logistică și servicii pentru activități organizate in situ:
• Inchiriere sala, în intervalul orar 13.00-15.00, cu următoarele specificații:
- locație în Cluj Napoca;
- sala pentru organizarea evenimentului: capacitate 30 locuri, dotată cu videoproiector,
WiFi;
- asigurarea unui punct de înregistrare al participanților;
• Cofee break + bufet suedez pentru 30 persoane
Cofee break
-cafea simplă, ceai - minimum 150 ml/persoană, zahăr
alb/brun;
băuturi: apă minerală carbogazoasă /apa plata (1 sticlă de 0,5
l/ participant);
Bufet suedez
-gustare caldă (2 tipuri de carne și 4 tipuri de garnituri), cu o
cantitate de minin 200 gr / pers., salată pe bază de crudități;
pâine;
– desert – prajituri asortate
-băuturi: apă minerală carbogazoasă / apa plata (1 sticlă de
0,5 l/ participant);
II.
Cerințe pentru ofertanți
Declarație evitare conflictul de interese în cadrul achizitiilor publice (Anexa);
III
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b.
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e.

Depunerea ofertelor:
Limba de redactare a ofertei: limba română
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul de depunere.
Valoarea estimată totală fără TVA:12.500 lei.
Data limita pentru transmiterea ofertelor: 15.06.2022;
Ofertele se pot transmite online: prin email la ana.dulgheru@clustero.eu, sau se pot
depune in format fizic la adresa din str.Schitu Magureanu nr. 39, etaj 5 , ap.34, sector 1,
CP 010184.

IV.
V.
VI.

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului:prețul cel mai scăzut
Modalitatea de furnizare a serviciilor: pe bază de contract
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.

6.06.2022

Anexa
DECLARATIE EVITARE
CONFLICTUL DE INTERESE
IN CADRUL ACHIZITIILOR PUBLICE
Subsemnatul.................................................................,în calitate de reprezentant legal al
...............................................................................,
cu sediul în...................................................,
numar de înmatriculare în Registrul Comerțului.............., CUI.....................în calitate de ofertant,în
cadrul procedurii de achizitie publica Servicii pentru evenimente- cod CPV 79952000-2, în cadrul
proiectului “proiectului „Supporting traditional manufacturing SMEs to adapt to changed value-chains
and demand by accompanying them in the adoption of new technologies towards the realization of
Industry 5.0 concepts so to boost economy recovery- reSTART SMEs” finanțat prin Programul
COSME, declar pe propria raspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și
sub sanctiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că societatea furnizoare/ ofertantă nu este în
conflict de interese, conform prevederilor art. 14-15 din OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea
şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor
publice naţionale aferente acestora, și anume:
nu există legături între subscrisa și structurile acționariatului/ conducere ale achizitorului;
nu dețin pachet majoritar de actiuni în doua firme participante la prezenta procedură de
achiziție.
De asemenea, declar că am luat la cunoștință de obligația de a notifica achizitorul de îndată ce apare
o situație de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziție și de a lua măsuri de
înlăturare a situației respective conform art.15 din OUG 66/2011.

Data: ____________________
Semnatura
stampila

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul Asociația Clusterelor din România cu privire la
organizarea, derularea și finalizarea procesului de achiziție sunt:Dulgheru Ana – președinte comisia
de achiziție, Leucuța Christina- membru comisia de achiziție, Iorgulescu Flaviu- membru comisia de
achiziție

