Centrul Rromilor
“AMARE RROMENTZA”
str. Jean Alexandru Steriade, nr.19, Bl .P2bis,
scara F, Parter ap 78, sector 3, Bucureşti
E-mail: rromano@amarerromentza.org
Tel. / fax: 021.312.98.81;
www.amarerromentza.org

Proiect “zefiR - Împreună pentru puterea de Acțiune: Fondul pentru Incluziunea Rromilor și a altor
Grupuri Dezavantajate’’

Ref.: Solicitare depunere oferta pentru servicii de catering pentru scoli
Stimate doamne, stimati domni,
INVITATIE DE PARTICIPARE
Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, in calitate de Beneficiar al proiectului „zefiR – Impreuna
pentru puterea de Actiune : Fondul pentru Incluziunea Rromilor si a altor Grupuri Dezavantajate’’,
finantat prin programul Swiss – Romanian Cooperation va invita sa depuneti oferta la achizitia servicii
organizare eveniment- tabara elevi (Cod CPV 55243000-5 Servicii de tabere de copii).
Nu se acceptă oferte alternative. Nu se accepta oferte partiale sau pe loturi.
1. Achizitor
Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza” cu sediul in Bucuresti, Str.Jean Alexandru Steriadi, nr.19,
bl.P20BIS, sc.F, ap.78, sector 3, Bucuresti, tel.021/31.29.881, fax: 021/31.29.881, website:
www.amarerromentza.org.
Detalii suplimentare: Coordonator proiect Georgiana Enache, tel.021/31.29.881, fax: 021 /31.29.881.
2. Procedura de atribuire aplicata
Procedura de achizitie in conformitate cu Normele financiare aplicabile și reglementărilor emise de
solicitantul Fundatia Terre des hommes Elvetia, la data de 20 Mai 2014.
3. Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate
Achizitia pentru serviciile de organizare eveniment- tabara elevi consta in:
- achizitionarea serviciilor aferente organizarii taberei de elevi in vederea implementarii in bune conditii a
proiectului proiectului „zefiR – Impreuna pentru puterea de Actiune : Fondul pentru Incluziunea Rromilor si a
altor Grupuri Dezavantajate’’ in conformitate cu Anexa Specificatii tehnice minime, atasata prezentei
Invitatii de participare si cerintelor din urmatorul tabel:
Nr.
1.

Denumire
serviciu
Servicii de
cazare si masa
pentru tabara
elevi

Specificatii tehnice minime
Serviciile de cazare si masa pentru tabara elevi se vor presta in
perioada 19 - 30 aprilie 2017, Valea Prahovei, Brasov sau Olanesti si
vor presupune asigurarea urmatoarelor :

Cantitate

U.M.

1

Pachet
servicii

1. Cazarea participantilor:
Cazare pentru un numar de 112 participanti, pentru patru nopti, in
perioada 19 - 30.04.2017, in doua transe, dupa cum urmeaza :
- Perioada 19 – 23.04.2017, cazare pentru un numar de 57 de
persoane (45 de elevi, 5 ingrijitori, 5 animatori si 2 membrii ai
echipei de management), in 25 de camere duble si 7 camere
single.
- Perioada 24 – 28.04.2017, cazare pentru un numar de 57 de
persoane (45 de elevi, 5 ingrijitori, 5 animatori si 2 membrii ai
echipei de management), in 25 de camere duble si 7 camere
single.
Cazarea se poate face in camere duble sau triple. Participantii se vor
caza la orele 12.00 si vor elibera camerele la orele 16.00.
Unitatea hoteliera trebuie sa prezinte un standard de minim 2 stele, sa
fie dotata cu restaurant propriu care sa permita servirea micului dejun
in cele mai bune conditii.
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Toate camerele vor fi curate, dotate cu baie proprie si televizor. Se va
asigura curatenia in camere in fiecare zi.
La momentul cazarii, ofertantul va asigura prezenta unui cadru
medical care va consulta fiecare elev in parte. De aseemenea, va
asigura asistenta medicala pe toata durata de desfasurare a taberei,
atat in perioada 19 – 23.04.2017, cat si in perioada 24 – 28.04.2017.

2. Masa participantilor:
Toate serviciile de masa se vor servi in restaurantul propriu al unitatii
hoteliere, pe durata celor 5 zile de tabara, atat in perioada 19 –
23.04.2017, cat si in perioada 24 – 28.04.2017.
a. Micul dejun - 57 portii/zi, inclus in costurile de cazare, va fi in regim
bufet suedez si va fi alcatuit din:
- mancare pe baza de ou (omleta, oua ochiuri)
- legume (rosii, castraveti, masline, ardei)
- mezeluri (muschi, salam, kaizer, sunca)
- branzeturi (cascaval, telemea)
- cafea, ceai, apa, unt, gem, miere, lapte, cereale
- paine
b. Masa de pranz - 57 portii/zi va fi servita intre orele 13:00-14:00, pe
intreaga perioada de desfasurare a taberei.
Pentru fiecare masa de pranz se vor pregati minim 2 variante de meniu,
din care participantii sa aleaga, care sa contina urmatoarele:
1 fel I (supe / ciorbe)
1 fel de mancare pe baza de carne - pui, porc / vita, peste,
gatite in modalitati diferite (la gratar, la cuptor, cu sos, etc.)
garnituri (de ex. legume gratinate, cartofi pai, ciuperci sote,
cartofi taranesti, orez, paste, etc.);
salata (ex. salata de rosii, salata de varza, salata de muraturi,
etc).
Minim 2 sortimente de paine – alba si neagra
Apa minerala si plata: 0,5 l / persoana
Desert (ex: clatite cu banane si ciocolata, panasi, inghetata
asortata, placinta de mere si/sau branza, prajituri asortate)
c. Cina - 57 portii/zi va fi servita la ora 18:00.
Pentru cina se vor pregati minim 2 variante de , din care participantii sa
aleaga, care sa contina urmatoarele:
salata – antreu (ex: salata de boeuf, de cruditati, salata de
vinete, Waldorf, Ceasar, Niçoise, salata de ton, etc.);
1 tip de fel II (la alegere, 3 tipuri de garnituri, 3 tipuri de
preparate din carne– pui, porc/vita, peste, 3 tipuri de salata),
pregatite diferit
Apa minerata si plata: 0,5 l / persoana.
Desert (ex : clatite cu banane si ciocolata, panasi, inghetata
asortata, placinta de mere si/sau branza, prajituri asortate, salata
de fructe naturale)

Meniul va varia pe durata celor 5 zile.
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Pauzele dintre activitati - pentru un numar de 57 de persoane vor
fi servite de 2 ori/ zi, atat in perioada 19 – 23.04.2017, cat si in
perioada 24 – 28.04.2017 si vor fi compuse din:
•
Cafea naturala 50 ml/persoana – doar pentru adulti ;
•
Lapte condensat sau lapte proaspat pentru cafea/ceai ;
•
Miere, zahar si indulcitor artificial la stick/plic pentru
indulcirea ceaiului/cafelei;

Ceai ;

Sucuri naturale, apa minerala / plata 0,5 l / persoana ;

Fursecuri, nimipateuri de diferite sortimente ;

Fructe de sezon.
Produsele mentionate mai sus vor fi servite la orele si in locul indicat
de organizator, in functie de activitatile desfasurate.
3. Salile de conferinta:
- 1 sala de curs cu o capacitate minima de 50 de persoane va fi
asigurata pe parcursul celor 5 zile , atat in perioada 19 – 23.04.2017,
cat si in perioada 24 – 28.04.2017, in intervalul orar 09.00 – 20.00, in
aceeasi locatie in care sunt oferite serviile de cazare si masa.
Sala trebuie sa prezinte urmatoarele caracteristici:
Dotare cu mese si scaune care pot fi aranjate in multiple feluri
(amfiteatru, clasa, U-shape)
Dotare cu aer conditionat, videoproiector, ecran de proiectie,
flipchart, markere, foi de flipchart si masa de lucru pentru
animatori
Sala luminoasa, confortabila, fara bariere tip ziduri sau mobilier
suplimentar.
De asemenea, se va pune la dispozitia achizitorului un spatiu
adecvat pentru desfasurarea activitatilor in aer liber, fara a fi
afectata in vreun fel linistea si desfasurarea activitatilor.
Ofertantul va desemna o persoana care va fi prezenta in locatia de
desfasurare a ataberei si va mentine in permanenta comunicarea
cu achizitorul, in asa fel incat sa previna/rezolve orice problema
aparuta.

4. Modalitatile de finantare si de plata
Plata se va face prin virament bancar din contul beneficiarului in contul indicat de prestator.
Contractul mai sus mentionat este cofinantat programul Swiss – Romanian Cooperation.
Plata pentru serviciile prestate se va face în contul prestatorului, după prestarea serviciilor, emiterea facturii,
in conditiile receptionarii pe baza de proces-verbal de receptie, în termen de maxim 30 de zile de la data
recepției si emiterii facturii.
5. Documente de calificare, termenul limita de primire a ofertelor, modul de prezentare a
ofertelor si adresa la care se transmit ofertele
Operatorii economici vor depune urmatoarele documente de calificare :
- Oferta tehnica -Anexa Specificatii tehnice minime cu respectarea integrala a cerintelor tehnice minime
obligatorii, semnata si stampilata,
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- Oferta financiara, cu precizarea pretului unitar in lei fara TVA si a pretului total cu TVA inclus, semnata si
stampilata,
- Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 si 58-63 Legea 98/2016(lipsa
conflictului de interese)
cu modificările și completările ulterioare (conflictul de interese)
- Certificatul de înregistrare (C.U.I.) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Teritorial in copie certificata cu originalul,
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in care sa se mentioneze obiectul de
activitate a operatorului economic (principal sau secundar) - activitatea cu codul CAEN aferent serviciilor
solicitate, in copie certificata cu originalul,
- Dovada ca are experienta in domeniul mai sus mentionat, prin prezentarea a minim unui proces verbal de
receptie a serviciilor prestate - in conformitate cu obiectul achizitiei, copie conform cu originlalul sau a unui
contract finalizat, sau o recomandare din partea beneficiarului serviciilor, in copie certificata cu originalul.
Ofertele care vor cuprinde documentele de calificare se pot transmite pana la data de 24.02.2017, ora 16.00
direct pe e-mail rromano@amarerromentza.org sau la punctul de lucru al Asociatiei din Str. Constantin
Bosianu nr.15, sector 4, Bucuresti (cu suportarea taxelor de expediere de către ofertant), persoana de contact,
Georgiana Enache, tel. 021.312.98.81.
6. Evaluarea ofertelor
24.02.2016, ora 17:00 la adresa Str. Constantin Bosianu nr.15, sector 4, Bucuresti.
7.Criteriul de atribuire a contractului
,Preţul cel mai scăzut’’ in conditiile indeplinirii specificatiilor tehnice minime solicitate de catre Achizitor
si a conditiilor contractuale solicitate.
Oferta care nu respecta cerintele tehnice minime prezentate mai sus de catre Achizitor este
considerata neconforma.
Oferta care nu prezinta toate documentele de calificare solicitate la punctul 5 de catre Achizitor este
considerata neconforma.

Cu stima,
Georgiana Enache, Coordonator proiect
Centrul Rromilor “Amare Rromentza”
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