
 

 

 

Măsuri integrate pentru dezvoltarea comunităților marginalizate în teritoriul Asociației GAL Tecuci 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Contract POCU: POCU/827/5/2/ 139867 

 

 

 

Nr.  40/18.08.2021 
 
 

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE 
în vederea atribuirii contractului Servicii de organizare evenimente-campanie 

pentru recrutarea și selecția GT 
 

Capitolul 1. Informatii generale: 
Beneficiarul: Asociația ”GAL TECUCI” 
Sediul social: sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați, cod poștal 807226 
Punct de lucru: strada Ion Petrovici, nr.1, casuta postala 3, Tecuci, judetul Galati 
Cod fiscal: 35127105 
Persoana de contact: Căpraru Valeriu-Paul 
Telefon: 0722 858 110 
Posta electronica: galtecuci@yahoo.com  
 
Capitol 2. Detalii contract: 

1. Obiectul contractului: Servicii de organizare evenimente-campanie 
pentru recrutarea și selecția GT 

 
2. Descrierea achizitiei: Derularea unei campanii de de informare de tip 

caravana pentru beneficiarii si potentialii beneficiari ai proiectului in scopul 
informarii acestora cu privire la beneficiile pe termen mediu si lung aduse de 
participarea la activitatile proiectului. 

3. Tipul contractului: Contract de servicii 
4. Tipul procedurii: Procedură proprie aplicabilă în cazul atribuirii 

contractelor de achizitie publică ce au ca obiect servicii sociale si alte 
servicii specifice din categoria celor incluse in Anexa nr.2 la Legea 
nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu valoarea estimată fără TVA 
mai mică decât cea prevazută la art. 7 alin. (1), lit. d) 

5. Locatia de prestare a serviciului: localitățile Balasesti, Buciumeni, Certesti, 
Corod, Cosmesti, Costache Negri, Draguseni, Ghidigeni, Gohor, Nicoresti, 
Poiana, Priponesti, Tepu si Valea Marului, în funcție de locația de derulare a 
activităților 

6. CPV 79951000-5 – Servicii de organizare de seminarii 
7. Sursa de finantare: Bugetul proiectului “Masuri integrate pentru dezvoltarea 

comunitatilor marginalizate in teritoriul Asociatiei GAL Tecuci” cod SMIS 
139867, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-
2020 

 
Capitolul 3. Valoare estimată 
Valoare estimata totala a contractului este de: 35.000,00 lei (10 evenimente x 3500 
lei/eveniment) 
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Capitolul 4. Durata contractului 
 
Durata contractului: de la data semnării până la data de 06.02.2023. 
 
 
Capitolul 5. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
1. Informatii generale 
Propunerea tehnica va fi intocmita in asa fel incat sa se asigure posibilitatea 
verificarii conformitatii acesteia cu cerintele din Specificațiile tehnice pentru 
ofertanți. 
Obligatiile pe care operatorul economic si le va asuma prin propunerea tehnică vor 
fi valabile pe toată durata contractului. 
Cerintele tehnice din Specificațiile tehnice pentri ofertanți sunt minime și obligatorii. 
În cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului se constată faptul că anumite 
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor 
prevazute in Specificațiile tehnice pentru ofertanți, prevalează prevederile 
Specificațiilor tehnice. 
 
Capitolul 6. Modul de prezentare a propunerii financiare 
1. Propunerea financiară va cuprinde valoarea totală pentru campanie, fără TVA. 
2. Nu se acceptă ajustarea pretului. 
3. Propunerea financiară are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al 

continutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei, respectiv minim 30 de zile 
si pe durata de derulare a contractului. 

4. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. 
 
 
Capitolul 7. Modul de prezentare si depunere a ofertei 
Oferta tehnică si financiara va fi transmisă prin e-mail la galtecuci@yahoo.com  
sau la adresa strada Ion Petrovici, nr.1, casuta postala 3, Tecuci, judetul Galati.  
Data limită de transmitere a ofertelor: 25.08.2021, ora 12.00 
 
 
Capitolul 8. Informatii privind contractul de servicii 
Contractul va mentiona datele de identificare a celor doua parti semnatare, 
obiectul, valoarea, modalitatea de plata, documentele contractului, durata si 
obligatiile contractuale. Contractul va fi semnat de ambele parti si datat. 
Operatorul economic care va semna contractul de servicii are obligatia de a 
asigura disponibilitatea informatiilor si documentelor referitoare la Contract, cu 
ocazia misiunilor de control desfasurate de Autoritatea de 
Management/Organismul Intermediar pentru Program sau de alte structuri cu 
competente in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor europene 
si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora, dupa caz. 
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Capitolul 9. Specificații tehnice pentru ofertanți 
1. Informații generale 

Specificațiile tehnice pentru ofertanți constituie ansamblul cerinţelor pe baza  cărora 

ofertantul participant la procedură îşi va elabora oferta, în vederea atribuirii 

contractului având ca obiect prestarea Servicii de organizare evenimente-
campanie pentru recrutarea și selecția GT în cadrul proiectului: “Masuri 
integrate pentru dezvoltarea comunitatilor marginalizate in teritoriul 
Asociatiei GAL Tecuci” proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020 

 

2. Specificații tehnice și termenii de referință pentru achiziția de servicii 
2.1. Obiectul contractului 

În cadrul proiectului se vor achiziționa Servicii de organizare evenimente-
campanie pentru recrutarea și selecția GT, respectiv campanii de informare 

pentru 300 persoane, care va respecta urmatoarele:  

- Durata unui eveniment va fi de o zi (in timpul saptamanii sau in weekend), in 

intervalul orar 9.30 – 16.30; 

- Nr. persoane/eveniment: aproximativ 30 persoane; 

- Realizarea formularului de inscriere, care sa cuprinda minim urmatoarele 

date: numele, varsta, localitatea de resedinta, datele de contact, statutul 

profesional; 

- Conceperea si trimiterea invitatiilor, dupa ce, in prealabil, acestea vor fi 

aprobate (text si layout); 

- Inchirierea si amenajarea salii in care se va desfasura sesiunea; 

- Asigurarea unui moderator, pe toata durata celor 10 evenimente; 

- Multiplicarea materialelor de prezentare din mape; 

- Asigurarea vizibilitatii, prin amplasarea de afise si sageti indicatoare in 

locatia salii unde se desfasoara evenimentul; 

- Amenajarea unui punct de validare si inregistrare a participantilor la intrarea 

in sala destinata respectivului eveniment; 
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- Monitorizarea presei centrale si locale in perioada ante si post eveniment, 

realizarea si transmiterea unui raport de monitorizare; 

- Primirea si inregistrarea participatilor inainte de fiecar eveniment; 

- Distribuirea mapelor catre participanti; 

- Asigurarea functionarii echipamentelor in sala care se va desfasura 

evenimentul, conform cerintelor de mai sus; 

- Asigurarea prezentei unei persoane de specialitate in domeniul 

echipamentelor audio-video, pentru a putea gestiona utilizarea acestora; 

- Welcome coffee pentru aproximativ 300 persoane (aprox 30 

pers/eveniment); 

- Pauza de lucru (coffee break) pentru aproximativ 300 de persoane (aprox 30 

pers/eveniment); 

- Masa de pranz, tip bufet pentru aproximativ 300 de persoane (aprox 30 

pers/eveniment); 

- Realizarea de fotografii profesioniste, pe parcursul derularii evenimentelor, 

de o calitate si o rezolutie optima, inclusiv prelucrarea si stocarea acestora; 

- Predarea listelor de participanti, in original, semnate si stampilate de catre 

operatorul economic; 

- Monitorizarea presei, realizarea si transmiterea unui raport de monitorizare; 

- Elaborarea si realizarea unui raport intermediar de activitate, pe baza 

raspunsurilor din formularul de inscriere, cu privire la intrebarile legate de activitatile 

proiectului (nevoi, provocari, lipsuri, apetenta pentru antreprenoriat); 

- Toate evenimentele vor fi promovate in presa locala; pentru fiecare 

eveniment se va publica un material/articol de presa. 
 

3. Recepția serviciilor 
La efectuarea recepției se vor preda si urmatoarele documente care insotesc 

procesul verbal, pentru fiecare eveniment in parte: 

- fotografii profesioniste, realizate pe parcursul derularii evenimentelor. 

- listelor de participanti, in original, semnate si stampilate de catre operatorul 

economic; 
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- realizarea si transmiterea unui raport de monitorizare al presei; 

- raport intermediar de activitate, pe baza raspunsurilor din formularul de inscriere, 

cu privire la intrebarile legate de activitatile proiectului (nevoi, provocari, lipsuri, 

apetenta pentru antreprenoriat); 

 

4. Condiții de facturare și plată 
Facturarea serviciilor prestate se va face la in decurs de cateva zile dupa realizarea 

evenimentului, în baza proceselor verbale de recepție și anexele acestora. Plata 

facturilor se va face în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii facturii de 

către furnizor. 

 

5. Alte prevederi 
Ofertantul selectat va fi informat de catre reprezentantii Achizitorului cu privire la 

calendarul exact al desfasurarii activitatilor, precum și numărul participanților pentru 

care trebuie asigurate serviciile/activitate. 

 

Nota: Oferta tehnică va fi întocmita astfel incat aceasta sa corespunda in 
totalitate cerintelor din Specificațiile tehnice pentru ofertanți. Toate cerintele 
sunt minime si obligatorii, iar nerespectarea uneia dintre cerinte va duce 
automat la declararea ofertei ca neconforma. Nu vor fi acceptate oferte partiale, 
ci doar oferte complete, care satisfac toate cerintele prezentei documentatii. 
Oferta tehnică va fi însoțită de Certificat constatator eliberat de ONRC. 
Evenimentele se pot suprapune. 
 
 
Durata contractului: de la semnarea contractului pana la data de 06 februarie 2023, 

corelat cu graficul de activități al proiectului. 

 

 

Manager de proiect 

Capraru Valeriu Paul 
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