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Anunţ de participare pentru contractele de prestare servicii de organizare

conferinţe şi seminarii pentru proiectul “PEOPLE MEETING PEOPLE,
OPPORTUNITIES MEETING OPPORTUNITIES IN MEHEDINTI - VIDIN CROSS —

BORDER AREA”

1. Denumirea, adresa, nr, de telefon şi de fax, adresa de c-mail ale achizitorului

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURA MEHEDINŢI

Adresă: str. Smârdan, nr. 29, cod poştal 220138, Localitate Drobeta Turnu Severi.n, Ţara
România

Telefon 0252 310.280.

Fax: 0252 3 12.736.

Email: secretariat@cciamh.ro.

Adresă de internet: : www.cciamh.ro

2. Locul de prestare a serviciilor: Municipiul Drobeta Turnu Severin, Ţara România; si
Vidin. Bulgaria

3. Categoria şi descrierca serviciilor care urmează a fi prestate

79951000-5 Servicii de organizare de seminarii

79952000 —2 Servicii de organizare evenimente

Se vor organiza:

. 2 conferinţe — una în Mehedinţi, cu tema ,,Construirea unei noi agende de cooperare
în domeniul responsabilităţii sociale corporatiste în zona trans&ontatieră Mehedinţi -

Vidin” şi una la Vidin cu tema ,,Proiecte de dezvoltare ale femeilor din zona
trans&ontalicră Mehedinţi - Vidin”

. 4 seminarii — 2 la Vidin, cu temele ,,Inovaţia, vector al cooperării în afaceri în zona
trans&ontalieră Mehedinţi — Vidin” şi ,,Evoluţia pieţei muncii şi a ocupării forţei de
muncă în zona trans&ontalieră Mehedinţi - Vidin” şi 2 în Mehedinţi — ,,Proiecte de
cooperare tran&6ontalieră în zona trans&ontalieră Mehedinţi - Vidin” şi ,,Dezvoltarea
zonei trans&ontaliere Mehedinţi — Vidin. Oporturiităţi de finanţare europene şi
naţionale”

Pentru asigurarea unei bune organizări ale evenimentelor mai sus menţionate se vor avea în
vedere:

. Închirierca sălilor unde se vor desfăşura conferinţele/seminariile, precum şi
amenajarea acestora;
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. Închirierea echipamentelor audio şi video necesare;

. Cazarea participanţilor;

. Asigurarea mesei pentru participanţi;

. Transport (intern şi extern) pentru participanţi;

. Asigurarea experţilor

4. Calitatea serviciilor care trebuie prestate

Serviciile prestate trebuie să f’e îs~ conformitate cu regulile impuse în caietul de sarcini şi
cu normele/standardele de calitate în vigo are.

5. Termenul de fmalizare sau durata contractului

Durata contractului este de la data senniării acestuia de către ambele părţi, pana ia fInalizarea
perioadei de implementare a proiectului — 11.05.2012

6. Valoarea de achizitie: 307.233,20 lei, fara TVA, echivalent a 70.176,61 euro fara TVA,
la cursul BNR din data de 20.03.2012 (1 euro= 4,3780 lei).

7. Nu se admit oferte alternative.

8. Denumirea, adresa, nr. de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se
poate soHcita documentaţia de atribuire

CAMERA DE COMERŢ , INDUSTRIE ŞI AGRJCULTURA MEHEDINŢI

Adresă: str. Smârdan, nr. 29, cod poştal 220138, Localitate Drobeta Turnu Severin, Ţara
România

Telefon 0252 3 10.280.

Fax: 0252 312.736.

Email: secretariat@cciamh.ro.

Adresă de internet:: www.cciamh.ro

Documentatia de atribuire se poate obtine de la sediul achizitorului, menţionat mai
sus, in urma unei soiicitari scrise traiismise prin fax sau la e-mail
secretariat(~cciamb.ro. Si de pe site-ui programuiui www.cbcromaniabui2aria.eu

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel.: 0252 310.280, Fax: 0252
312.736

Str Smârěan nr 29, ÇDr.ţr.Severin, co6220138,ju’ j1’ĺeüeďinti

‘Te(: 0252 310.280, Taç 0252 312.736 // ‘14+6: www.cciamlLro, e-maiE secretariat@cciamítro



C!)
CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA MEHEDINTI

IMPREUNA PtNTflI A~AC~~!A TA

9. Informatii privind modalitatea prin care pot fi solicitate clarificari la documentatia
de atribuire

Clarificarile la documentatia de atńbuire vor fI solicitate de catre operatorii economici in
forma scrisa si vor fi transmise prin fax:0252 3 12.736. sau email: secretariat@cciamh.ro.

Răspunsurile la clarificările solicitate, împreună cu întrebările aferente vor fi transmise
tuturor operatorilor economici care au obţinut, în condiţiile prezentei proceduri, documentaţia
de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările
respective si vor fi publicate pe pagina de Internet a Programului.

10. a. Termenul limită de primire a ofertelor— 06.04.2012, ora 10.00

b. Adresa la care se transmit ofertele

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ~I AGRICULTURA MEI-IED1NŢI

Adresă: str. Smârdan, nr. 29, cod poştal 220138, Localitate Drobeta Turnu Severin, Ţara
România

Telefon 0252 3 10.280.

Fax: 0252 312.736.

Email: secretariat@cciamh.ro.

Adresă de internet: : www.cciamh.ro

c. limba san Hmbile în care trebui redactate ofertele - limba română

11. Data, ora şi local deschiderii ofertelor - 06.04.2012, ora 12.00, CAMERA DE
COMERT,INDUSTRIE SI AGRICULTURA MEHEDINTI,STR.SMARDAN NR.29

12. Dacă este cazul, garanţiile solicitate

Cuantumul garantiei de participare este 6.000 lei, Perioada de valabilitate a garanţiei de
participare va fi egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile.

13. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le
reglementează

Conform Programului de Cooperare Trans&ontalieră România-Bulgaria 2007-2013.

FEDR-84,82%

BUGETUL DE STAT-13 %

CONTRIBUTIE PROPRJE-2,1 8% .
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14. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori
economici cărora li s-a atribuit contractul: asociere

15. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot
atrage după sine excluderea acestora din urmă:

. Declaraţie privind eligibilitatea;

. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile mentionate in
formularul 3;

. Certificat de atestare fiscală (ANAF) valabil la momentul deschiderii ofertei;

. Certiflcat de atestare fiscala pentru persoanele juridice privind impozitele si
taxele locale, valabil Ia momentul descbiderii ofertei;

. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte că
ofertantul poate presta serviciile solicitate.

16. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea
tehnică şi profesională a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e)
minim(e) al capacitaţilor minime impuse

. Informaţii generale! Declararea Ci&ei de Afaceri;

. Valoarea minimă a Cifřei medii de afaceri globale pe ultimii 3 ani, solicitată a fi

îndeplinită de către ofertanţi trebuie să fie de minim 600.000 lei. Pentru
îndeplinirea cerinţei de calificare, operatorii economici vor depune documente
relevante în acest sens.

. Daca operatonil economic sau în cadrul unei asociatii fiecare din asociati face
dovada ca se încadreaza în categoria 1MM, valoarea minima solicitata a fi

îndeplinita privind ci&a medie de afaceri se reduce cu 50% în conformitate cu
prevederile Legii nr. 346/2004. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat
sa prezinte acest formular, iar cerinta referitoare la valoarea minima a cii±ei medii
de afaceri pe ultiniii 3ani, se va considera indeplinita in mod cumulativ.

. Declaratie privind lista principalelor servicii prestate hi ultimii 3 ani,continand
valori, perioade de prestare,beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt
autoritati contractante sau clienti privati.

. Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de
conducere;
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. Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tebnice deţinute de
operatorul economic. În cazul unei asocieri cerintele privitoare la dotarea tehnica
pot II îndeplinite si prin cumul de catre grupul de operatori economici asociati.

. Pentru a 11 considerat califkat, ofertantul trebuie sa prezinte maxim 3 (trei)
documente I contracte similare I si recomandarile aferente, cu o valoare cumulata
a contractelor de minim 200.000 lei fara TVA, sau un contract cu aceeasi valoare.
Do cumentelelcontractelel si recomandarile se vor prezentata in copie cu mentiunea
,,conform cu ońginalul”. In cazul unei asocieri, cerinta se va considera indeplinita
prin cumul.

17. Peńoada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă:

60 zile calendaristice de la data depunerii ofertei.

18. Criteriul de atribuire a contractului

Criteriul de atribuire al contractului este preţul cel mai scăzut.

19. Conditil I limite privind subcontractarea

In cazul in care in propunerea tehnica este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte
din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea Ipartile din contract pe
care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care ii realizeaza precum si datele de
recuno astere ale subcontractantilor propusi.

Ofertantul va prezenta:

. ,,Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de
subcontractanti si specializarea acestora”- conform Formular 7

. ,,Acord de subcontractare”

PRESEDINTE,
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