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 un serviciu de cocktail în cadrul celei de-a 32-a Adunări Generale a Grupului
Reglementatorilor Europeni pentru Comunicaţii Electronice (BEREC) şi a Adunării Generale a
Grupului Reglementatorilor Independenţi (IRG), care vor avea loc în București, în perioada 05
octombrie – 06 octombrie 2017 (coduri CPV: 55120000-7, 79952000-2).

Punct de contact: Serviciul Evenimente și Deplasări/Direcția Strategie și Cooperare/Direcția
Executivă
Dezvoltare,
Tel.
0040
372
845
361,
în
atenţia: Iulia
IANCU,
email: iulia.iancu@ancom.org.ro.
Tip anunț: Servicii sociale
1.

Tip contract: Servicii

2.

Denumirea achiziţiei: serviciu de cocktail în cadrul celei de-a 32-a Adunări Generale a
Grupului Reglementatorilor Europeni pentru Comunicaţii Electronice (BEREC) şi Adunării
Generale a Grupului Reglementatorilor Independenţi (IRG), care vor avea loc în București,
în perioada 05 octombrie – 06 octombrie 2017

3.

Coduri CPV: 55300000-3 serviciu de cocktail

4.

Descrierea evenimentului:

Serviciul de cocktail în cadrul celei de-a 32-a Adunări Generale a Grupului Reglementatorilor
Europeni pentru Comunicaţii Electronice (BEREC) şi Adunării Generale a Grupului Reglementatorilor
Independenţi (IRG) are următoarele caracteristici
Perioada de desfăşurare: 04 octombrie 2017
Locaţie: București
Pentru a îndeplini obiective specifice care pot fi facilitate prin comunicare sau relaţionare, ANCOM
a decis organizarea unui cocktail care trebuie să respecte cutumele și standardele de calitate specifice
unui eveniment cu participare internațională de rang înalt.
Pentru buna desfășurare a acesteia, sala de evenimente nominalizată în propunerile pentru
prestarea serviciului de cocktail trebuie să fie într-un hotel de 4 sau 5 stele, cu reprezentanțe la nivel
internațional, situat central (nu mai mult de 5 km depărtare de km 0), cu acces pietonal facil de la
alte hoteluri bucureștene în care se pot caza invitații. De asemenea, acesta trebuie să fie un spațiu
consacrat în materie de organizare evenimente de succes, ce respectă valorile internaționale din
punct de vedere al calității, cantității și rafinamentului.
Participanţi: 160 persoane (150 persoane invitați străini)
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Operatorul economic va presta următoarele servicii pentru organizarea unui cocktail din cadrul
celei de-a 32-a Adunări Generale a Grupului Reglementatorilor Europeni pentru Comunicaţii
Electronice (BEREC) şi Adunarea Generală a Grupului Reglementatorilor Independenţi (IRG):
4.1 Asigurarea sălii de evenimente destinate organizării serviciului de cocktail :
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 preparate culinare specifice acestui tip de eveniment din
bucătăria internațională, esențiale fiind și calitatea, modul de prezentare al preparatelor, serviciul
și amabilitatea personalului.
Sala de evenimente trebuie să fie un spațiu versatil, care să permită amenajarea acesteia în
ton cu particularitățile, specificul, scopul și standardele acestui eveniment. De asemenea, aceasta
trebuie să dispună de o terasă exterioară proprie. Spațiul interior trebuie să fie dotat cu sistem de
control al temperaturii, lumini, sistem de sonorizare, mochetă și să permită amplasarea a 30 de
mese de cocktail, respectiv canapele pentru aproximativ 160 de persoane, precum și implementarea
conceptului numit ”pass around”, specific tipului de eveniment. Menționăm că operatorul economic
trebuie să ia în calcul posibilitatea majorării/diminuării numărului de mese cu +/-3 mese. Mesele
de cocktail trebuie să fie amplasate la distanțe optime una de cealaltă pentru a permite circulația
invitaților printre ele fără dificultate, precum și a chelnerilor și vor fi amenajate cu fețe de masă de
tip cocktail/uni – material stretch. Canapelele trebuie să fie amplasate în extremitățile sălii de
evenimente, de-a lungul pereților pentru a nu împiedica libera circulație a invitaților și să fie în
aceeași paletă cromatică cu restul sălii, precum și cu fețele de masă. Sala de evenimente trebuie
să beneficieze de ieșiri de urgență, semnalizare electronică atât la intrarea în sală, cât și în holul
hotelului, acces facil către grupurile sanitare și garderobă cu personal instruit (minim 1 pers.).
4.2. Asigurarea meniului aferent mesei de cocktail
Meniul oferit va trebui să respecte calitatea și standardele impuse de importanța evenimentului.
Dat fiind nivelul înalt de participare, acesta trebuie să fie creat și personalizat de o echipă de bucătari
cu experiență în organizarea evenimentelor cu caracter internațional.
Serviciile de catering se vor asigura atât de conceptul ”pass around”, cât și de amplasarea unui
bufet suedez.
Astfel, operatorul va prezenta un meniu realizat din ingrediente de o calitate excepțională,
structurat astfel:
un număr semnificativ (minim 9 produse) de tip finger food ( de ex. bruschetă cu pateu de
ficat și ceapa caramel, pachețele de primăvară cu creveți, mini eclere cu spumă de prosciutto crudo
etc.)
- preparate bufet rece – minim 200gr./persoană (de ex. salată de creveți, terină de foie-gras,
vită în aspic etc)
preparate bufet cald – minim 200 gr./persoană – (de ex. pește și fructe de mare, vită la
grătar cu sos bearnaise, pui cu sos curry și cocos etc.)
-

desert – mini prăjituri, mini tarte și mini mousse etc;

meniul de băutură trebuie să fie de tip open-bar și să conțină: apă minerală – plată și
carbogazoasă, sucuri naturale și carbogazoase, cafea naturală proaspătă și derivate, ceai (plante
uscate), lapte condensat sau proaspăt pentru cafea/ceai, miere, zahăr pentru îndulcire cafea/ceai,
șampanie pentru întâmpinare, vin alb, roșu și rosé reprezentativ pentru industria viticolă a României
și recunoscut la nivel internațional, selecție de bere, băuturi spirtoase, digestive;
-

oferta va include meniul detaliat care să respecte cerințele de mai sus;
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- prețurile din ofertă trebuie să includă orice alt element de utilitate pentru buna desfășurare
a evenimentului (veselă, sticlărie, tacâmuri inox, alte articole de menaj, accesorii de serviciu și
diverse);
- se va asigura prezența unui număr minim de persoane specializate care să asigure derularea
optimă a serviciului solicitat
Evenimentul social va avea loc în data 04 octombrie 2017, la ora 19:00. Menționăm că ora
de începere, cât și numărul participanților, pot suferi modificări. Acestea vor fi comunicate în timp
util.
Buget maxim: Buget maxim: 350 lei/persoană/zi X 160 de pers.
Total: 56.000,00 lei TVA, TVA inclus
5. Valoarea totală estimată: 56.000,00 Lei, TVA inclus
6. Modalitatea de selecție:
Nu vor fi prezentate propuneri financiare în această etapă.
Propunerile trebuie să cuprindă în mod obligatoriu informații privind locația aleasă pentru
prestarea serviciilor și informații cu privire la caracteristicile serviciilor sociale menționate în anunțul
de intenție.
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. Acestor operatori li se vor solicita și documente care
dovedesc disponibilitatea locației propuse și acordul unității hoteliere.
7.

Informații suplimentare:

Propunerile pentru prestarea serviciilor sociale va cuprinde toate categoriile de servicii
menționate în prezentul Anunț de intenție.
Propunerile se vor transmite până la data de 07.09.2017 (inclusiv), prin fax la
nr.0372.845.430 sau prin e-mail la adresa iulia.iancu@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, vineri 8,30-14,30.
Propunerile transmise/depuse la o altă adresă sau după data de 07.09.2017 (inclusiv), nu
vor fi luată 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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