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Asociația Municipiilor din România 

Nr. Înregistrare: 19/11.02.2022 

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 

 

Asociația Municipiilor din România, cu sediul social în București, Str.Matei Basarab, nr. 63, cod 

poștal 030672, cod fiscal 11036662, având contul IBAN RO63BTRLRONCRT0V00030601 deschis 

la Banca Transilvania, reprezentata prin Constantin Mitache, Director General, telefon: 021 312 2476, 

intenţionează să achiziţioneze prin aplicarea Procedurii proprii, în conformitate cu prevederile 

art.68, alin.(1), lit.h) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice „Servicii de organizare 

întâlniri regionale corpuri profesionale/proceduri consultare/prezentare instrument IT&C”, în 

cadrul proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, Cod SIPOCA 

750 Cod MySMIS2014+ 130587, servicii  care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, 

prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr.98/2016,  Cod CPV: 79952000-2: Servicii pentru evenimente, 

conform specificațiilor Caietului de sarcini anexat. 



 

 
 
 

 

I. Obiectul achiziției: Servicii de organizare întâlniri regionale corpuri 

profesionale/proceduri consultare/prezentare instrument IT&C 

Achizitionarea de servicii de organizare întâlniri regionale corpuri profesionale/proceduri 

consultare/prezentare platformă în cadrul proiectului presupune organizarea a  15 evenimente: 

 7 ateliere de lucru stabilire format instrument IT&C 

 4 sesiuni - prezentare si adaptare instrument IT&C 

 4 sesiuni instruire utilizare instrument IT&C 

 

• Locațiile în care se vor desfășura evenimentele sunt Sinaia, Brașov, Predeal. 

• Locația poate fi modificată cu acordul autorității contractante. 

În cazul în care unul din orașele enumerate mai sus, la data stabilită pentru efectuarea atelierul 

de lucru se află în carantină ca urmare a măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID – 19, autoritatea contractantă poate solicita contractantului organizarea întâlnirii regionale 

într-un alt oraș decât cel nominalizat inițial. 

 

II. Cod CPV potrivit Regulamentului (CE) nr.213/2008 al comisiei din 28 noiembrie 2007 

care asigura descrierea cat mai exacta a obiectului contractului de achiziţie. Serviciile de 

organizarea întâlniri regionale corpuri profesionale/proceduri consultare/prezentare 

platformă cuprind mai multe coduri CPV: 

• Cod CPV principal : 79952000-2    Servicii pentru evenimente 

• Coduri CPV secundare:      55110000-4    Servicii de cazare la hotel 

     55510000-8    Servicii de cantina 

     55520000-1    Servicii de catering 

     55310000-4    Servici de restaurant cu ospatari 

     67031000-7    Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile 

 

 



 

 
 
 

 

III. În estimarea valorii achizitiei de Servicii de organizare întâlniri regionale corpuri 

profesionale/proceduri consultare/prezentare instrument IT&C în cadrul proiectului 

“Consolidarea cooperării dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, 

Cod SIPOCA 750 Cod MySMIS2014+ 130587 s-au respectat  preturile obtinute in urma 

consultarii pietei de la momentul depunerii fişei de proiect/cererii de finanţare/aplicaţiei 

cât și al Programul Anual al Achizitiilor Publice- AMR aprobat rezultând o valoarea 

estimata de 464.874 lei fără TVA. 

 

IV. Cantitatea de servicii care trebuie prestată: în conformitate cu prevederile Caietului de 

sarcini 

 7 ateliere de lucru stabilire format IT, pe parcursul a 2 zile, cu participarea a 

30 de persoane/atelier + 4 persoane - echipa de proiect  

 4 sesiuni - prezentare si adaptare instrument IT&C cu participarea a 30 de 

persoane/atelier + 4 persoane - echipa de proiect  

 4 sesiuni instruire utilizare instrument IT&C cu participarea a 30 de 

persoane/atelier + 4 persoane - echipa de proiect 

V. Sursa de finantare:  

 Ordin de finanțare nr. 4202/02.12.2020 având ca obiect finanţarea nerambursabilă 

de către AM POCA, pentru implementarea proiectului cu titlul „Consolidarea cooperării dintre 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și structurile asociative ale 

autorităților administrației publice locale”, Cod SIPOCA 750 Cod MySMIS2014+ 130587. 

VI. Tipul procedurii: Procedura proprie in conformitate cu Norma internă a Asociației 

Municipiilor din România AMR) nr. 10/17.12.2021 pentru implementarea proiectului 

“Consolidarea cooperării dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, 

Cod SIPOCA 750 Cod MySMIS2014+ 130587. 



 

 
 
 

 

VII. Tipul contractului: contract de prestări servicii 

 

VIII. Condiții de participare: 

A. Documente de calificare - trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 

 Condiții participare:  

Ofertanții trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din 

care să reiasă că operatorul economic este legal constituit si că nu se află în niciuna din situațiile de 

anulare a constituirii.  

- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial, 

valabil la data depunerii ofertei, în fotocopii semnate şi certificate pentru conformitate cu originalul, 

din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, codul C.A.E.N corespunzător 

activităţii care face obiectul prezentei achiziţii. Informațiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie 

să fie reale/actuale la data prezentării.  

- Declaraţie privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice); 

- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile 

publice; 

- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 și 167 din Legea nr.98/2016 privind 

achiziţiile; 

Experiență similară: 

Ofertantul trebuie să demonstreze că a prestat în ultimii 3 ani servicii cu cele supuse procedurii de 

atribuire, respectiv servicii de organizare evenimente/întâlniri care să cuprinda servicii hoteliere si de 

restaurant, închiriere săli în valoare cumulata de minim 300.000,00 lei, fara TVA, la nivelul a 

minimum un contract - maximum a 3 contracte. 

Valorile experienței similare vor fi convertite din valuta, dacă este cazul, la cursul leu/valuta mediu 

comunicat de Banca Națională a României pentru anul respectiv.  



 

 
 
 

 

Asigurarea cu personal: 

Ofertantul trebuie să demonstreze că are la dispoziție un coordonator de proiect cu experiență în 

organizarea de evenimente/întâlniri.  

Modalitatea de îndeplinire: 

Se va completa un tabel de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu 

informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele prestate în trecut, 

corespunzător cerințelor autorității contractante.  

Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței sunt: 

 - documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, serviciile prestate si 

perioada prestatiilor ; 

 - recomandări; 

 - alte documente echivalente. 

Si vor fi depuse ca anexa la Tabelul completat de către operatorii economici 

Experiență profesională: a participat ca coordonator proiect la realizarea a minim 2 

evenimente/întâlniri cu cel puțin 30 de participanți/eveniment. 

Modalitatea de îndeplinire: 

Demonstrarea cerinţelor de pregătire se va realiza în baza următoarelor documente (care se 

vor include în cadrul ofertelor): 

- CV-urile persoanelor propuse - din CV-uri trebuie să rezulte îndeplinirea tuturor cerinţelor 

privind experienţa profesională (ştampilat şi semnat de reprezentantul legal al ofertantului participant 

la procedura de atribuire şi de expertul propus). 

- documente suport pentru demonstrarea cerinţelor - de exemplu, dar fără a se limita la: referințe/ 

recomandări emise din partea angajatorilor sau a instituțiilor care au beneficiat de serviciile experților, 

copie contract/ extras din contract de muncă/ colaborare din care sa rezulte experiența profesională 

etc. 



 

 
 
 

 

- declaraţie de disponibilitate pentru expertul propus pentru perioada de implementare. 

CV-ul trebuie să fie suficient de detaliat astfel încât să rezulte cel puţin îndeplinirea cerinţelor solicitate 

fiecărui expert. 

 

B. Oferta va conţine: 

 1) Propunerea financiară, exprimată în lei fără TVA şi cu TVA inclus- Formularul 2+ Anexa .  

 2) Propunerea tehnică, prin care operatorul economic îşi asumă faptul că respectă în totalitate 

cerinţele din caietul de sarcini.  

 

IX. Instrucțiunile privind modul de elaborare și de prezentare a ofertei  

Oferta se va întocmi în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini și va fi însoțită de 

documentele de calificare.  

Oferta are caracter ferm, preţul rămânând neschimbat pe toată durata de îndeplinire a 

contractului sau de prestare a serviciilor. 

Limba in care trebuie redactate ofertele: limba română; 

Ofertele redactate în altă limbă decât limba română trebuie să fie însoțite de traduceri autorizate. 

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 21.02.2022 ora 14.00; 

Condiţii de plată: Plata se va efectua pe baza facturii emise de Prestator, după aprobarea de către 

Achizitor a Raportului, și de către Beneficiar a Procesului verbal de recepție a serviciilor 

prestate, documente elaborate în conformitate cu cerinţele prevăzute în documentatie. 

Termenul limită de solicitare clarificari: 15.02.2022 ora 14.00 si se vor face prin 

intermediul mailului amr@amr.ro, iar raspunsul autoritatii va fi publicat pe site-ul sau: 

www.amr.ro 

Adresa de internet la care sunt disponibile documentele: www.amr.ro; 

Ofertele se vor transmite prin emailul amr@amr.ro  până cel târziu la data de 21.02.2022, ora 

14:00 . Ofertele depuse după data de 21.02.2022 ora 14:00 nu vor fi luate în considerare. 

mailto:amr@amr.ro
http://www.amr.ro/
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mailto:amr@amr.ro


 

 
 
 

 

Perioda de timp in care ofertantul trebuie să își mentină oferta valabila: 60 zile de la termenul 

limită de primire a ofertelor; 

 

X. Alte informații 

1. Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate-preț 

2. Durata contractului: 9 luni de la semnarea contractului cu posibilitatea prelungirii in 

corelare cu durata de implementare a proiectului; 

 

Anexat prezentei invitatii va punem la dispozitie Caietul de Sarcini, Formularele și 

Modelul de Contract. 

  

Director proiecte  

Laura POPESCU 

 

 

 

 

Manager Achiziții 

Manuela Daniela Dumitrescu     

                

 

  

 

 

 

 

 


