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DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 
CAIET DE SARCINI  

 

Achiziţie de servicii : „Participarea personalului EMC la evenimente / 

simpozioane / conferinţe , în străinătate” 
A1 Date generale :  

Achiziţie : „Participarea personalului EMC la evenimente /simpozioane / 
conferinţe , în străinătate”  
Participarea a două persoane din personalul EMC la : European 
Matchmaking Event , Hanover , Germany , 13-14 April 2015 
A.1.1. Denumire Beneficiar:  
Denumirea societăţii contractante: Asociaţia Polul de Competitivitate Prelucrări 
Metale Transilvania, Metallcluster Siebenburgen, Cluster Metal Manufactoring 
Transilvania 
Cod fiscal: 31327895 
Adresa: Cugir, str. Victoriei, nr. 8A, Jud. Alba, România 
Tel: 0752/164.431, Fax: 0258/811.411 
 
Sursele de finanţare ale contractului de furnizare de bunuri intangibile, care urmează 
să fie atribuit: Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 
(POS CCE) si surse proprii. 
 
A1.2. Durata de derulare a procedurii de achiziţie , ecxecuţia contractului şi 
plata contravalorii serviciilor : 
- maxim 10 zile de la data primirii invitaţiei de participare până la semnarea 
contarctului  
- execuţia contractului – la termenele prevăzute în prezentul Caiet de sarcini 
- plata contravalorii serviciilor se va derula în conformitate cu Condiţiile generale din 
prezentul  Caiet de sarcini  
 
A2. Caracteristicile tehnice  
A.2.1. Obiectul ofertei: 

Achiziţie de servicii  „Participarea personalului EMC la evenimente / 

simpozioane / conferinţe , în străinătate” 
 privind proiectul: „Clusterul Emergent PrelMet”, finantat prin POS CCE si surse 
proprii. 
 

 
Nr. Crt.  Denumirea serviciilor Cantitate Cod CPV 
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1 Servicii pentru evenimente  1 partici-
pare 

CPV 79952000-2 
 

 

A.3. SPECIFICATII TEHNICE  
specificatiile tehnice fac parte integranta din documentatia de atribuire a contractu-
lui de achizitie publica de prestare de servicii (servicii de participare la evenimente) prin 
procedura de atribuire aplicabila beneficiarilor private de proiecte finantate din ins-
trumente structural 

- specificatiile tehnice contin indicatii privind regulile de baza care trebuie respec-
tate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze oferta corespunzator cu necesita-
tile autoritatii contractante 

- caracteristiceile tehnice vor fi considerate minimale. In acest sens vor fi luate in 
considerare toate ofertele care, prin Oferta Tehnica, asigura un nivel cel putin  
egal cerintelor minimale din caracteristici tehnice atat pentru serviciul ce urmeaza 
a fi prestat  

 
 

- ofertele cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in prezentul document 
vor fi declarate neconforme. 

 
A.4 Specificarii tehnice minimale 

„Participarea personalului EMC la evenimente /simpozioane / 
conferinţe , în străinătate”  

Participarea a două persoane din personalul EMC la : European 
Matchmaking Event , Hanover , Germany , 13+14 April 2015 
 
1. Servicii asigurate pentru Participarea la Eveniment : 

a. Transport la destinaţie şi retur 
b. Cazare pe toată perioada aferentă evenimentului 
c. Masă  pe toată perioada aferentă evenimentului 
d. Taxele de participare 

2, Prestatorul va susţine financiar participarea la eveniment , până la decontarea 
serviciului de către Proiect 
3. Plata serviciului se face la 30 de zile de la emiterea facturii (ultima zi a lunii în 
care s-a făcut prestaţia) 
 
B. Condiţii generale: 
- Plata pentru serviciile prestate se va face etapizat, dupa fiecare eveniment organizat 
în functie de numărul estimat de participanti, dar nu inainte de aprobarea raportului 
de eveniment, de catre Beneficiar 
 
 
Operatorul economic va prezenta beneficiarului locaţia în care se vor desfăşura even-

imentele, corespunzătoare standardelor de calitate şi confort cerute de 
specificul acestora. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a vizita locaţia pro-
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pusă, dacă consideră necesar. 
 

 
B.1. Responsabilităţile Beneficiarului (AC): 
 -  va organiza, după atribuirea contractului, o intalnire preliminara cu operatorul eco-
nomic castigator, pentru a detalia modalitatea de lucru pe parcursul derularii contrac-
tului; 
 
 - va pune la dispoziţia operatorului economic castigator toate informatiile / documen-
tele relevante existente, necesare derularii unor activitati din cadrul proiectului  
 
 - va monitoriza, prin intermediul managerului de proiect, activitatile operatorului eco-
nomic si va semnala operatorului economic castigator, orice abatere de la contract. 
 
B.2. Responsabilitătile Prestatorului: 
 -  va raspunde de executia la timp a obligatiilor contractuale si de calitatea serviciilor, 
conform cerintelor prezentului caiet de sarcini; 
 
 - va realiza toate cerintele contractuale respectand si aplicand cele mai bune practici 
in domeniu; 
 
 - va furniza la timp informatii si date referitoare la serviciile prestate in scopul in-
deplinirii contractului; 
 
 - se va conforma solicitărilor transmise de Beneficiar, prin intermediul coordonatorului 
de proiect desemnat; 
 
 - va informa de urgenţă Beneficiarul si managerul de proiect de orice eveniment sau 
circumstante ce impiedica executia la timp si cu eficienta a sarcinilor sale; 
 
 - va asigura personal calificat corespunzator pentru a duce la bun sfarsit sarcinile 
conform cerintelor prezentului caiet de sarcini; 
 
 - este responsabil pentru activitatea personalului si pentru prestarea serviciilor de 
calitate, conform cerintelor din caietul de sarcini; 
 
 -  toate activitătile vor fi realizate cu aprobarea în prealabil Beneficiarului. 
 
Prestatorul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si 
pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de sarcini. Prestatorul este re-
sponsabil in totalitate pentru buna executie a contractului, obtinerea rezultatelor 
acestui proiect, precum si de managementul proiectului din punct de vedere adminis-
trativ si financiar. 
 

In acest sens, Prestatorul trebuie sa se asigure ca rezultatele proiectului 
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sunt la standardele de calitate necesare si sunt livrate conform termenelor stabilite. 
 
Prestatorul are obligaţia de a propune spre mobilizare personal calificat pentru realiz-
area activităţilor prevăzute de către Caietul de Sarcini.  
Prestatorul e obligat să respecte legislatia in vigoare si procedurile aplicabile acestui 
contract. 
La finalul executarii contractului, prestatorul de servicii va inainta catre beneficiar un 
raport final de contract pentru indeplinirea obligatiilor contractuale. Numai dupa apro-
barea raportului final / raportului final pe eveniment din punct de vedere calitativ si 
cantitativ de catre Beneficiar, prestatorul va putea emite emite factura finala / factura 
pe eveniment. 
 
Valoarea estimata: 8.895,00 (opt mii opt sute nouă zeci şi cinci) 
 
 
Oferta se va depune pentru intreaga gama de servicii. Nu se accepta oferte par-
tiale. 
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. 
 

Asociaţia Polul de Competitivitate Prelucrări Metale Transilvania, 
Metallcluster Siebenburgen, Cluster Metal Manufactoring Transilvania 

 
 

Dr. Ioan Bele 
 

 


