ORGANIZARE EVENIMENTE
CAIET DE SARCINI
Asociația Pro Refugiu cu sediul în Calea Crângași nr 56, sector 6, București, CIF 28132575, email
office@prorefugiu.org telefon 0745.015.045, organizează o procedură de cercetare a pieței, în vederea
atribuirii unui contract de achiziție de servicii hoteliere pentru organizarea a o serie de evenimente care
vor fi implementate în perioada Martie 2019 – Aprilie 2019 în cadrul proiectului Anti-trafficking
stakeholders and economic sectors networking, cooperation to combat the business of human trafficking
chain (NET-COMBAT-THB CHAIN), proiect JUSTICE FOR WOMEN – Towards a more effective rights
protection and access to judicial procedures for victims of crimes, proiect Pro Victims Justice through an
Enhanced Rights Protection and Stakeholders Cooperation, proiect Raccombat Preventing and Combatting
Racism and Xenophobia through Social Orientation of Non-Nationals
Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant,
propunerea tehnică.
1. OBIECTUL ACHIZIŢIEI:
Încheierea unui contract de servicii hoteliere pentru organizare evenimente (serviciile presupunând
închiere sali cu echipament tehnic necesar, cazare, prânzuri, cine, pauze de cafea)
2. SPECIFICATII TEHNICE:


Eveniment 21 Martie 2019 (interval orar 9.00 -16.30). Număr estimat persoane 25, toate fiind din
Bucuresti. Proiect JUSTICE FOR WOMEN – Towards a more effective rights protection and access to
judicial procedures for victims of crimes

Servicii necesare:
- Închiriere sală cu echipament tehnic necesar ( 1 laptop, 3 microfoane fixe, 4 microfoane mobile, flipchart
cu hârtie si markere). În sală dimineața să se regăsească apă plata / fiecare participant. Sală U-Shape
- 2 Pauze de Cafea (1 dimineata, 1 după-amiaza): ceai , cafea, apa plata, apa minerala (fără alte produse)
- 1 Prânz (nu meniu fix, dorim tip bufet) .


Eveniment 22 Martie 2019 (interval orar 9.00 -13.00). Număr estimat persoane 23, toate fiind din
Bucuresti. Proiect Anti-trafficking stakeholders and economic sectors networking, cooperation to
combat the business of human trafficking chain (NET-COMBAT-THB CHAIN)

Servicii necesare:
- Închiriere sala cu echipament tehnic necesar (1 laptop, 3 microfoane fixe, 4 microfoane mobile, flipchart
cu hartie si markere). In sala dimineata sa se regaseasca apa plata / fiecare participant. Sala U-Shape
- 1 Pauză de Cafea dimineata: ceai , cafea, apa plata, apa minerala (fără alte produse)
- 1 Prânz (nu meniu fix, dorim tip bufet) .



Eveniment 22 Martie 2019 (interval orar 14.00 -16.30 ). Numar estimat persoane 15, toate fiind din
Bucuresti. Proiect Pro Victims Justice through an Enhanced Rights Protection and Stakeholders
Cooperation

- Închiriere sală cu echipament tehnic necesar (1 laptop, 3 microfoane fixe, 4 microfoane mobile, flipchart
cu hârtie si markere). În sală dimineața să se regăsească apa plata / fiecare participant. Sală U-Shape
- 1 Pauză de Cafea după-amiază: ceai , cafea, apa plata, apa minerala (fără alte produse)
- 1 Prânz (nu meniu fix, dorim tip bufet) .



Eveniment 4 Aprilie 2019 (interval orar 9.00 -16.00). Număr estimat 28 persoane (estimat 15
persoane din alte orase, 10 persoane din București). Proiect RACCOMBAT Preventing and
Combatting Racism and Xenophobia through Social Orientation of Non-Nationals

- Închiriere sala cu echipament tehnic necesar (1 laptop, 3 microfoane fixe, 4 microfoane mobile, flipchart
cu hartie si markere). In sala dimineata sa se regaseasca apa plata / fiecare participant. Sala U-Shape
- 2 Pauze de Cafea (1 dimineata, 1 după-amiaza): ceai , cafea, apă plată, apă minerală (fără alte produse)
- 1 Prânz (nu meniu fix, dorim tip bufet) pentru 28 persoane
- Cazare 15 persoane (1 noapte, camere single cu mic dejun inclus) . sosire 4 aprilie, plecare 5 aprilie.
- Cina 15 persoane în seara zilei în care sosesc (4 aprilie 2019)



Eveniment 5-6 Aprilie 2019 ( 5 aprilie interval orar 9.00 -17.00 , iar 6 aprilie interval orar 9.00 –
14.30). Proiect Pro Victims Justice through an Enhanced Rights Protection and Stakeholders
Cooperation. Total estimat persoane 45 ( estimat 20 alte orase, 25 din Bucuresti)

Servicii necesare:
-Cazare (camere single cu mic dejun inclus) pentru 20 persoane din alte orase ( sosire 4 aprilie si plecare
6 aprilie).
-Cine pentru 20 persoane din alte orase (cină 4 aprilie 2019, cină 5 aprilie 2019). Tip bufet.
-Prânzuri 5 aprilie și 6 aprilie pentru total de 45 persoane / prânz Tip bufet.
-Pauze de cafea (2 pauze / 5 aprilie și 1 pauză / 6 aprilie). ceai , cafea, apa plata, apa minerala (fara alte
produse)
- Închiriere sală cu echipament tehnic necesar (1 laptop, 3 microfoane fixe, 4 microfoane mobile, flipchart
cu hartie si markere). În sală dimineața / zilnic să se regăsească apă plata / fiecare participant.
Notă: 5 aprilie 2019 sala în format U-Shape; 6 aprilie 2019 sala va fi asezată astfel încât să permită 4-5
grupuri de lucru (scaunele grupate în jurul a câte o masă, pentru că participantii vor avea de lucru în
aceasta formă)

3. TRANSMITEREA OFERTELOR
Transmiterea ofertelor de către hoteluri se va realiza doar pe email pe adresa office@prorefugiu.org
până la data de 19 Februarie 2019. În data de 20 Februarie 2019 Asociatia Pro Refugiu va notifica pe email
fiecare hotel cu privire la rezultatul procesului de selecție în funcție de criteriile menționate, în urma
analizării informațiilor primite.

4. ANALIZA OFERTELOR:
Asociația Pro Refugiu va analiza ofertele transmise de către hoteluri, tinând cont de următoarele criterii:
 Hotelurile sa fie situate in zona centrala a Bucurestiului (sectorul 1) astfel incat sa permita un acces
facil al tuturor participantilor.
 Hotelurile sa prezinte informatie comprehensiva, conform datelor din caietul de sarcini intocmit de
catre Asociatia Pro Refugiu. Hotelurile care vor furniza date incomplete, vor fi eliminate din procedura
de selectie.
 Pretul cel mai mic per total oferta, pentru fiecare eveniment in parte (avand in vedere faptul ca fiind
proiecte diferite, pentru fiecare eveniment se va incheia cate un contract de achizitie diferit).

5. SELECȚIA OFERTEI / INFORMAREA
În data de 20 Februarie 2019 Asociatia Pro Refugiu va notifica pe email fiecare hotel cu privire la procesul
de selectie în functie de criteriile menționate la punctul 4 “analiza ofertelor”.
Asociația Pro Refugiu va incheia cu Hotelul selectat, pentru fiecare eveniment, cate un contract de

achizitie diferit, avand in vedere faptul ca sunt evenimente care vor fi organizate in cadrul unor
proiecte diferite.

