
1/4 

 
 

 
 
 
 
 

 
În atenția operatorilor economici interesați,  

 
ANUNȚ DE INTENȚIE 

 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu 

sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, intenţionează să 
achiziţioneze servicii zilnice de masă și servicii pentru pauză de cafea (cafea, apă, sucuri, gustări) 
în cadrul reuniunii plenarei Reţelei reglementatorilor în domeniul telecomunicațiilor din țările 
francofone (FRATEL), cu tema „Rolul reglementatorului în ceea ce privește provocările ridicate de 
acoperirea și calitatea serviciilor de comunicații mobile”, care va avea loc în București, în perioada 
23-24 octombrie 2019, în clădirea Palatului Parlamentului (cod CPV: 55520000-1). 

 
Punct de contact:  Serviciul Evenimente și Deplasări/Direcția Relații Publice, Tel. 0040 372 

845 361, în atenţia: Andreea GHIȚĂ, email: andreea.ghita@ancom.org.ro. 

Tip anunț: Servicii sociale 
 
1. Tip contract: Servicii 

2. Denumirea achiziţiei: servicii zilnice de masă și servicii pentru pauză de cafea (cafea, 
apă, sucuri, gustări) în cadrul reuniunii plenarei Reţelei reglementatorilor în domeniul 
telecomunicațiilor din țările francofone (FRATEL), cu tema „Rolul reglementatorului în ceea ce 
privește provocările ridicate de acoperirea și calitatea serviciilor de comunicații mobile”, eveniment 
ce va fi organizat în perioada 23-24 octombrie 2019, în clădirea Palatului Parlamentului. 

3. Coduri CPV: 55520000-1 servicii zilnice de masă și servicii pentru pauză de cafea 

4. Descrierea evenimentului:  

Serviciile zilnice de masă și serviciile pentru pauză de cafea (cafea, apă, sucuri, gustări) în 
cadrul reuniunii plenarei Reţelei reglementatorilor în domeniul telecomunicațiilor din țările 
francofone (FRATEL), cu tema „Rolul reglementatorului în ceea ce privește provocările ridicate de 
acoperirea și calitatea serviciilor de comunicații mobile”, cu următoarele caracteristici: 

Perioada de desfăşurare: 23-24 octombrie 2019 

Locaţie: București – clădirea Palatul Parlamentului 

Pentru a îndeplini obiectivele specifice care pot fi facilitate prin comunicare sau relaționare 
și luând în calcul cutuma conform căreia țara gazdă asigură mesele de prânz și pauzele de cafea 
pentru participanți pe toată perioada desfășurării evenimentului, ANCOM a decis organizarea 
serviciilor zilnice de masă și a serviciilor pentru pauzele de cafea, care trebuie să respecte cutumele 
și standardele de calitate specifice unui eveniment cu participare internațională. 

Pentru buna organizare a acestor servicii, operatorul economic care va presta serviciile 
zilnice de masă și serviciile pentru pauză de cafea trebuie să respecte valorile internaționale din 
punct de vedere al calității, cantității și rafinamentului. Operatorul economic trebuie să respecte 
următoarele cerințe: 

- Să aibă experiență de minim 5 ani în organizarea evenimentelor ce implică participare 

la nivel de demnitari de rang înalt, reprezentanți ai corpului diplomatic, etc. și să facă 

dovada acestui lucru; 

- Să aibă experiență de minim 5 ani (sau minim 60 de evenimente) în organizarea 

serviciilor de masă de prânz și pauze de cafea în clădirea Palatul Parlamentului și să facă  
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dovada acestui lucru printr-un document – declarație pe propria răspundere care să 

includă și o listă cu evenimentele organizate în clădirea Palatul Parlamentului, 

documente emise de colaboratori care să ateste faptul ca s-au prestat astfel de servicii 

în cadrul Palatului Parlamentului, etc. 

Serviciile zilnice de masă și serviciile pentru pauze de cafea vor fi prestate de către 
operatorul economic în locația – clădirea Palatul Parlamentului. 
 

Participanţi: maxim 150 persoane  - invitați străini 
 

Operatorul economic va presta următoarele servicii pentru organizarea serviciilor zilnice de 
masă și a serviciilor pentru pauzele de cafea din cadrul reuniunii plenarei Reţelei reglementatorilor 
în domeniul telecomunicațiilor din țările francofone (FRATEL), cu tema „Rolul reglementatorului în 
ceea ce privește provocările ridicate de acoperirea și calitatea serviciilor de comunicații mobile”, în 
perioada 23-24 octombrie 2019 : 

 
4.1 Asigurarea meniului aferent mesei de prânz  

 
Serviciul solicitat trebuie să îndeplinească condițiile de standard internațional privind igiena 

și siguranța alimentelor. De asemenea, cerințele necesare în alegerea operatorului economic 
presupun o gamă variată de meniuri și preparate din bucătăria națională și internațională, esențiale 
fiind și calitatea, modul de prezentare al preparatelor, serviciul și amabilitatea personalului de 
servire. 

Astfel, meniul pentru intervalul 23 octombrie – 24 octombrie 2019 va fi disponibil zilnic între 
orele 12:30 – 14:00 și va fi realizat din ingrediente de o calitate excepțională și va fi structurat 
astfel: 

- Preparate reci tip - bufet suedez compus din  minim 6 tipuri de preparate, în total minim 

150 gr/persoană, care să conțină: mai multe tipuri de brânză, preparate din carne de 

pui, curcan și vită, salate cu legume proaspete, etc; 

- Fel principal - tip bufet suedez compus din preparate alimentare calde (minim 2 

preparate principale din carne pui, vita, curcan sau pește, 1 preparat garnitură și 1 

preparat tip salată, în total minim 450 gr/persoană); meniul trebuie să includă și minim 

1 preparat vegetarian; pâine; 

- Oliviere; 

- Desert – tip bufet suedez compus din minim 5 sortimente de desert.  

- Băuturi disponibile fără limită de cantitate pe toată perioadă desfășurării evenimentului 

(ape minerale, sucuri carbogazoase și naturale, ceai, cafea).  

Produsele aferente mesei de prânz nu vor conține carne de porc și vor fi disponibile pentru 
150 de persoane pe toată durata programului menționat mai sus. 

Oferta va include meniul detaliat care să respecte cerințele de mai sus. Meniul trebuie să fie 
diferit în fiecare zi. 

   
Buget maxim: 150 lei, TVA inclus /pers./zi x 150 pers. x 2 zile 
Total: 45.000,00 lei, TVA inclus 
 

4.2 Asigurarea pauzelor de cafea (cafea, apă, sucuri, gustări):  
 
Serviciul solicitat trebuie să îndeplinească condițiile de standard internațional privind igiena 

și siguranța alimentelor. De asemenea, cerințele necesare în alegerea operatorului economic 
presupun o gamă variată de băuturi și produse de patiserie și cofetărie și fructe, specifice organizării  
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pauzelor de cafea, esențiale fiind și calitatea, modul de prezentare al preparatelor, serviciul și 
amabilitatea personalului de servire. 

Astfel, pauzele de cafea pentru intervalul 23 octombrie – 24 octombrie 2019 trebuie să fie 
structurate astfel și să conțină următoarele produse: 

- Pauză de cafea ora 08:00 AM – trebuie să conțină: cafea proaspăt măcinată, ape 

minerale – plată și carbogazoasă, mai multe sortimente de ceai cald, lapte condensat, 

zahăr alb și brun, miere, îndulcitor – pentru 150 persoane; 

- Pauză de cafea ora 10:30 AM – trebuie să conțină: cafea proaspăt măcinată, ape 

minerale – plată și carbogazoasă, mai multe sortimente de sucuri - carbogazoase și 

naturale, mai multe sortimente de ceai cald, lapte condensat, zahăr alb și brun, miere, 

îndulcitor, gustări – patiserie dulce și sărată, fructe, minim 200 gr/pauză/persoană – 

pentru 150 persoane; 

- Pauză de cafea ora 15:30 AM – trebuie să conțină: cafea proaspăt măcinată, ape 

minerale – plată și carbogazoasă, mai multe sortimente de sucuri - carbogazoase și 

naturale, mai multe sortimente de ceai cald, lapte condensat, zahăr alb și brun, miere, 

îndulcitor, mini prăjituri, minim 200 gr/pauză/persoană – pentru 150 persoane; 

Produsele aferente pauzelor de cafea vor fi disponibile pe toată durata evenimentului, așa 
cum sunt ele descrise mai sus. Pe toată perioada de desfășurare a reuniunii, prestatorul va pune la 
dispoziția participanților ape minerale în sălile de ședințe pentru toți participanții. 

Oferta va include meniul detaliat care să respecte cerințele de mai sus. Gustările – patiserie 

dulce și sărată și mini prăjituri trebuie să fie diferite în fiecare zi. 
 

Buget maxim: 50 lei, TVA inclus /pers./zi (pentru toate pauzele de cafea) x 150 pers x 2 zile. 
Total: 15.000,00 lei, TVA inclus 
 
4.3. Asigurarea accesoriilor și a tuturor elementelor logistice necesare 

desfășurării mesei de prânz și a pauzelor de cafea în incinta Palatului Parlamentului. 
 

Pentru desfășurarea evenimentului, ofertele transmise de către operatorii economici trebuie 
să includă următoarele accesorii și elemente logistice necesare: 

 
- Mese tip cocktail cu diametru de minim 70 cm, minim 18 mese îmbrăcate în fețe de 

masă stretch din material textil; 

- Veselă din porțelan/sticlă pentru servirea tuturor preparatelor; nu se admite veselă din 

carton, hârtie sau orice alt material care nu este sticlă sau porțelan; 

- Tacâmuri inox pentru servirea tuturor preparatelor; nu se admit tacâmuri din alt material 

care nu este inox; 

- Pahare de sticlă pentru toate băuturile reci, atât în cadrul pauzelor de cafea/mese de 

prânz, cât și în sălile de ședințe; 

- Fețe de masă din material textil pentru toate mesele și suprafețele pe care vor fi aranjate 

și servite preparatele; 

- Șervețele monocrome din hârtie; 

- Personal pentru servire și debarasare disponibil pe toata perioada desfășurării 

evenimentului; 

 
Serviciile de masă de prânz și pentru pauzele de cafea vor fi prestate în perioada 23-24 

octombrie 2019 în incinta Palatului Parlamentului. Menționăm că orele de începere, respectiv pentru  
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fiecare pauză de cafea și masa de prânz, cât și numărul participanților, pot suferi modificări. Acestea 
vor fi comunicate în timp util, cu maxim 3 zile înainte de începerea evenimentului. 

 
Buget maxim: 0 Lei 
Costurile trebuie să fie incluse în costurile pentru serviciile zilnice de masă și serviciile pentru pauză 
de cafea. 
 
5. Valoarea totală estimată: 60.000,00 Lei, TVA inclus 

6.  Modalitatea de selecție: 
 

Nu vor fi prezentate propuneri financiare în această etapă.  
 
Propunerile trebuie să cuprindă în mod obligatoriu meniurile detaliate pentru fiecare zi în 

parte, atât pentru masa de prânz cât și pentru pauzele de cafea și toate celelalte informații privind 
accesoriile și elementele logistice necesare pentru prestarea serviciilor. 

Vor fi selectate propunerile pentru prestarea serviciilor sociale care îndeplinesc toate 
cerințele solicitate prin prezenta.  

Autoritatea contractantă va identifica propunerile care îndeplinesc cerințele stabilite pentru 
desfășurarea evenimentului și pentru prestarea serviciilor sociale și va solicita operatorilor economici 
care au transmis acele propuneri corespunzătoare să prezinte ofertele de preț aferente propunerilor 
transmise în urma anunțului de intenție.  
 
7.  Informații suplimentare: 
 

Propunerile pentru prestarea serviciilor sociale vor cuprinde toate categoriile de servicii 
menționate în prezentul Anunț de intenție. 

Nu vor fi efectuate plăți în avans. Plata integrală se va efectua în lei, după prestarea tuturor 
serviciilor. 

Propunerile se vor transmite până la data de 03.10.2019 ora 15:00 (inclusiv), prin fax la 
nr.0372.845.430 sau prin e-mail la adresa andreea.ghita@ancom.org.ro sau prin depunere directă 
sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod poştal 030925, Sector 3, 
Str. Delea Nouă, Nr. 2. Program de lucru Registratura ANCOM: luni - joi 8,30-17,00. 

Propunerile transmise/depuse la o altă adresă sau după data de 03.10.2019 ora 15:00 
(inclusiv), nu vor fi luate în considerare. 

Anunțul de intenție poate fi vizualizat în întregime pe pagina de internet a ANCOM la adresa 
www.ancom.org.ro, secțiunea Anunțuri/achiziții publice. 
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