Invitaţie depunere ofertă
pentru ACHIZITIONARE “SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE, COD CPV 55120000-7”“
în cadrul proiectului “PAZEWAIA” – Partnerships for Zero Waste Industrial Activities (Parteneriate
pentru Activitati Industriale cu Zero Deseuri), finanţat de Innovation Norway în cadrul Programului
EEA-Grants, care are drept obiectiv implementarea principiilor Simbiozei Industriale in judeţele aflate
în Nordul şi Nord-Estul României,
Asociaţia GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE - GEC BUCOVINA urmează să achizitioneze
serviciul de organizare evenimente, conform detalierii urmatoare :
Organizarea de conferinte pentru debut şi final proiect, în judeţele în care se implementează
proiectul (Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Maramureş, Bistriţa), cca. 100 pers. (total
conferinţă).
Buget estimat:
- 995 euro (include TVA) pentru conferinţa debut proiect;
- 600 euro (include TVA) pentru conferinţa final proiect;
Perioada estimata:
- lunile septembrie/ decembrie 2014, pentru conferinţa debut proiect;
- lunile ianuarie/ aprilie 2016, pentru conferinţa final proiect;
Organizarea a 3 work shop-uri : în judeţele în care se implementează proiectul (Suceava,
Botoşani, Iaşi, Neamţ, Maramureş, Bistriţa),:
- 3 evenimente x 30 persoane per. eveniment (min) = 90 pers. (min)
- Buget estimat: 3000 euro (include TVA)
- Perioada estimata: septembrie 2014 – decembrie 2015.
Organizarea a 3 seminarii de formare : în judeţele în care se implementează proiectul
(Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Maramureş, Bistriţa),:
3 evenimente x 30 persoane per. eveniment (min) = 90 pers. (min)
- Buget estimat: 3000 euro (include TVA)
- Perioada estimata: septembrie 2014 – decembrie 2015.
Organizarea deplasării echipelor de experţi în judeţele în care se implementează proiectul
(Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Maramureş, Bistriţa):
- Buget estimat: 4025 euro (include TVA)
- Perioada estimata: septembrie 2014 – aprilie 2016.
Eşalonarea anuală a platilor pentru perioada de derulare a contractului, este:
- 2014: 9.445,00 euro, din care: 2.450,00 euro pentru deplasari,
- 2015: 1.225,00 euro, din care: 1.225,00 euro pentru deplasari,
- 2016: 950,00 euro, din care: 350,00 euro pentru deplasari.
1. CONDITII pentru achiziţionarea SERVICIULUI DE ORGANIZARE EVENIMENTE
a. Asigurarea curateniei in sălile unde se organizeaza evenimentele, înainte şi după desfasurarea
acestora (curatarea meselor, podelelor de hartii, ambalaje, resturi alimentare etc).
b. Cantităţi minimale pentru tratatie participanţi la conferinţe: băuturi calde ( ceai selecţie si cafea +
lapte + zahar); gustări (patiserie dulce, sarata) – minim 250 gr. / pers. ; apa minerala/plata (
îmbuteliată) – min. 500 ml/pers.
c. Cantităţi minimale pentru tratatie participanţi la work shop-uri: băuturi calde ( ceai selecţie si cafea
+ lapte + zahar); gustări (patiserie dulce, sarata) – minim 250 gr. / pers.; gustări calde - minim 350 gr.
/ pers.; fructe de sezon, minim 150 gr. / pers.; apa minerala/plata ( îmbuteliată) – min. 500 ml/pers.
Precizarea locatiei evenimentului şi data acestuia se va realiza de catre Asociaţia GEC Bucovina.
Oferta nu va depasi suma totală de 11.620,00 euro (suma include TVA), pentru toate evenimentele.
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2. CONDITII pentru DEPUNEREA OFERTEI :
Depunerea ofertei se va face la sediul Contractantului – Asociaţia GEC Bucovina, din Suceava, str.
Nicolae Balcescu, nr.1, parter, pana la data de 01 septembrie 2014, ora 12:00.
Oferta va contine atat pretul unitar / per serviciu, cat si pretul total, cu evidenţierea TVA.
3. CONDITII CONTRACTUALE :
Durata de executie a contractului este de 19 luni începand cu ziua semnării contractului de catre
ambele parti. Prestarea serviciilor de organizare evenimente se va face pe baza de nota de
comanda, emisa cu 5 zile lucrătoare înaintea desfasurarii fiecarui eveniment.
Oferta de pret trebuie mentinuta pe intreaga perioada de contractare.
Plata serviciului prestat se face in maximum 30 zile de la data facturarii evenimentului.
4. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumirea, adresa si punct de contact: Asociatia „Grupul Ecologic de Colaborare – GEC
Bucovina”, Adresa postala : str. Nicolae Balcescu, nr.1, parter, Suceava, cod poştal 720066, tel/fax:
0230523810, email: gecbucovina@rdslink.ro.
Modul de obtinere a documentatiei de ofertare:
- solicitare la sediul achizitorului,
- solicitare email gecbucovina@rdslink.ro ,
- site-ul www.gecbucovina.ro, sectiunea „Noutati” sau http://www.gecbucovina.ro/noutati.html
Solicitarile de clarificari si ofertele trebuiesc trimise la adresa:
Asociatia „Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina”, str. N. Bălcescu, nr.1, parter, Suceava,
cod postal 720066.
Tipul autoritatii contractante şi activitatea principală: ONG
Activitate principala: Mediu, protejarea mediului
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante: Nu
Descrierea proiectului:
Titlul proiectului: Parteneriate pentru eliminarea deşeurilor în activităţi industriale
Acronimul proiectului: PAZEWAIA
Zona focală: judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Maramureş şi Bistriţa
Viziunea proiectului: Abordarea punerii în aplicare a Strategiei Europa 2020 şi în cadrul
Programului pentru inovare verde în Industrie.
Obiectivul General al proiectului: Crearea unui eco-sistem industrial în comunităţile locale în care
tehnologiile vor fi aliniate la cele mai bune soluţii disponibile pentru resursele neutilizate sau reziduale
ale agenţilor economici şi sociali, rezultând beneficii economice, sociale şi de mediu comune, atât
pentru companii, cât şi pentru comunitate.
Obiectivele Specifice: Evaluarea Inventarului de deşeuri, precum şi pentru orice alte resurse
disponibile în Zonele focale care pot fi reaplicate în ciclul economic; Generarea, împreună cu
managerii, a opţiunilor pentru „producţii curate”, reducând, în acest fel, cantitatea de deşeuri;
Generarea de parteneriate de afaceri simbiotice din Zona focală, pentru adăugarea de valoare la
resursele disponibile (deşeuri, capacităţi de producţie, laboratoare, experţi, facilităţi de transport,
capacităţi de formare etc.) şi pentru reducerea nevoii de resurse naturale, combustibili fosili şi
amprenta de mediu a activităţilor economice în Zonele focale; Crearea unui instrument bazat pe
internet pentru a creşte gradul de utilizare a resurselor locale; Creşterea coeziunii teritoriale în zonele
focale şi colaborarea cu partenerii norvegieni şi experţi din toate domeniile de sustenabilitate prin
transfer de informaţii ştiinţifice, tehnice, economice, de know-how de mediu.
5. INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
Conditii referitoare la contract
- Depozite valorice si garantii solicitate: Nu se solicita.
- Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante: Grant
finanţat de către Innovation Norway în cadrul Programului EEA-Grants.
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- Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, dacă este
cazul.
- Executarea contractului este supusa altor conditii speciale: Nu este cazul
Conditii de participare
- Situatia personala a operatorilor economici
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
A.
Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea - se va prezenta atat de ofertanti,
cat si de ofertanti asociati, terti sustinatori, daca este cazul formular orientativ atasat.
B.
Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte urmatoarele :
a) ofertantul nu a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b) si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
c) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din
motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave
prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) nu a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti,
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie
profesionala;
e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în
scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. formular orientativ atasat.
- Declaratie privind conflictul de interese, se va prezenta de către achizitor. Persoanele cu functie de
decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de achizitie sunt: Loreta Cauteş - reprezentant legal, presedinte organizaţie GEC
Bucovina; Beatrice Ştefănescu – preşedinte comisie evaluare; Călin Horaţiu Ciufudean – evaluator
tehnic, membru; Constantin Filote – evaluator tehnic, membru; Liviu Belciug - evaluator tehnic,
membru; Ştefan Galeş, evaluator juridic, membru; Lăcrămioara Macovei, evaluator financiar,
membru; Angela Ioanovici, evaluator financiar, membru.
Prezentarea acestui formular se face pentru evitarea conflictului de interese si respingerea ofertelor
care se afla in situatiile prevazute de art. 69^1 din O.U.G. 34/200.
Pentru documentele care nu sunt in limba romana se va atasa si traducere autorizata.
PROCEDURA
Tipul procedurii: cerere de ofertă.
Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.
Se va organiza o licitatie electronica: Nu este cazul
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract: Nu este cazul
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru clarificări: 28 august 2014.
Documente de plata: nu este cazul.
Termen limita pentru primirea ofertelor : 01 septembrie 2014, ora 12:00.
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare: Română
Oferta financiara (fără TVA) va fi evaluată luându-se în considerare preţul total ofertat.
Plăţile in baza acestui contract vor fi efectuate in lei.
Preturile nu pot fi actualizate.
Corectarea erorilor aritmetice:
- Comisia de evaluare va corecta erorile aritmetice astfel:
- la discrepanta intre preţul unitar si preţul total, se ia in considerare preţul unitar.
- la discrepanta intre litere si cifre, se ia in considerare valoarea exprimata in litere.
La analizarea ofertei, Comisia de Evaluare va stabili pretul final al ofertei dupa corectare.
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Ofertanţii vor întocmi Oferta tehnica conform cerinţelor prezentei Cereri de depunere ofertă.
Ofertele financiare care nu sunt însoţite de Oferta tehnică vor fi respinse ca neconforme.
Perioada minima pe parcursul căreia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 60 zile (de la
termenul de primire a ofertelor)
Conditii de deschidere a ofertelor
Data si ora limita de depunere a ofertei : 01 septembrie 2014, ora 12:00.
Data si ora deschiderii ofertelor: 01 septembrie 2014, ora 16:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: reprezentantii ofertantilor sau imputernicitii
acestora.
6. INFORMATII SUPLIMENTARE
Contractul este periodic : Nu
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare : Da.
Tip de finantare: proiectului „PAZEWAIA – Partnerships for Zero Waste Industrial Activities”
(Parteneriate pentru Activitati Industriale cu Zero Deşeuri), finanţat de Innovation Norway în cadrul
Programului EEA-Grants.
Căi de atac: Organism competent pentru căile de atac: Consiliul National de Solutionare a
Contestatiilor, Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, cod postal: 030084,
Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, http:
//www.cnsc.ro
Utilizarea căilor de atac: Termenul de exercitare a căilor de atac este de 5 zile de la înştiinţare.
Prin prezenta vă rugăm să ne transmiteţi oferta dumneavoastră tehnică şi de pret pentru prestarea
serviciilor solicitate prin prezenta.
Depunerea ofertei implică automat responsabilitatea ofertantului la îndeplinirea tuturor atribuţiilor
stipulate prin prezenta.
Aşteptăm cu interes oferta dumneavoastră, în speranţa unei bune colaborări ulterioare.
Reprezentant legal,
Loreta Cautes, preşedinte GEC Bucovina,
Beatrice Ştefănescu, asistent manager proiect
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