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 masă oficială în cadrul celei de-a 4-a reuniuni a conferinței de pregătire
a pozițiilor comune europene pentru WRC-19, CEPT/CPG19 care se ocupă de aprobarea pozițiilor
comune europene pentru conferințele mondiale de radiocomunicații, poziții cunoscute sub
denumirea de European Common Positions (ECPs), care va avea loc în Cluj-Napoca, în perioada 04
iulie – 07 iulie 2017 (coduri CPV: 55120000-7, 79952000-2).

Punct de contact: Serviciul Evenimente și Deplasări/Direcția Relații Publice, Tel. 0040 372
845 617, în atenţia: Mădălina VĂDUVA, email: mădălina.văduva@ancom.org.ro.
Tip anunț: Servicii sociale
1.

Tip contract: Servicii

2.

Denumirea achiziţiei: serviciu de masa oficială în cadrul celei de-a 4-a reuniuni a
conferinței de pregătire a pozițiilor comune europene pentru WRC-19, CEPT/CPG19 care se
ocupă de aprobarea pozițiilor comune europene pentru conferințele mondiale de
radiocomunicații, poziții cunoscute sub denumirea de European Common Positions (ECPs),
care va avea loc în Cluj-Napoca, în perioada 04 iulie – 07 iulie 2017

3.

Coduri CPV: 55300000-3 serviciu de masă oficială

4.

Descrierea evenimentului:

Serviciul de masă oficială din cadrul celei de-a 4-a reuniuni a conferinței de pregătire a
pozițiilor comune europene pentru WRC-19, CEPT/CPG19 are următoarele caracteristici
Perioada de desfăşurare: 05 iulie 2017
Locaţie: Cluj-Napoca
Pentru a îndeplini obiective specifice care pot fi facilitate prin comunicare sau relaţionare,
ANCOM a decis organizarea unei mese oficiale care trebuie să respecte cutumele și standardele de
calitate specifice unui eveniment cu participare internațională.
Pentru buna desfășurare a acesteia, restaurantul nominalizat în propunerile pentru prestarea
serviciului de masă oficială trebuie să fie situat în apropierea Parcului Central, zonă emblematică
pentru orașul Cluj-Napoca, în vederea promovării valorilor arhitecturale și culturale.
Participanţi: maxim 170 persoane (160 persoane invitați străini)

Operatorul economic va presta următoarele servicii pentru organizarea unei mese oficiale din
cadrul celei de-a 4-a reuniuni a conferinței de pregătire a pozițiilor comune europene pentru WRC19, CEPT/CPG19:
4.1 Asigurarea restaurantului destinat organizării mesei oficiale :
Serviciul solicitat trebuie să îndeplinească condiţiile de standard internaţional privind igiena şi
siguranţa alimentelor. De asemenea, cerinţele necesare în alegerea operatorului economic
presupun o gamă variată de meniuri şi preparate din bucătăria internaţională, esenţiale fiind şi
calitatea, modul de prezentare al preparatelor, serviciul şi amabilitatea personalului.
Restaurantul trebuie să dispună de o terasă cu o capacitate de aproximativ 170 de persoane,
situată departe de zgomotul stradal (să nu fie amplasată lângă partea carosabilă), pentru a evita
expunerea invitaților la poluare de natură fonica. De asemenea, restaurantul trebuie să dispună și
de un spațiu interior, dotat cu aer condiționat, sistem de ventilație și lumină naturală care să permită
amenajarea unor mese pentru numărul de persoane mai sus menționat, variantă utilizată în
eventualitatea unor condiții meteo nefavorabile.
4.2. Asigurarea meniului aferent mesei oficiale
Meniul oferit va trebui să respecte calitatea și standardele impuse de importanța
evenimentului.
Astfel, operatorul va prezenta un meniu structurat astfel:
- platouri aperitiv pentru 4 persoane, servite în regim direct, realizate din preparate cu specific
românesc. Acestea trebuie să cuprindă: 2 salate tip antreu – 100 gr./persoană (ex. salată de vinete,
salată de fasole, salată de crudități etc); preparate din carne și lactate – 100 gr./persoană (ex.
cârnați de bere, brânză telemea, tobă, lebăr etc); 2 sortimente de pâine din făină albă/integrală;
- fel principal: mixed grill pentru 4 persoane – 200 gr./persoană (ex. ceafă porc, costițe, pulpe
de pui dezosate, cârnați etc), însoțit de platou garnituri pentru 4 persoane – 150 gr./persoană (ex.
legume la grătar, cartofi copți etc), un fel de mâncare vegetarian – 250 gr./persoană, 1 tip de salată
– 200 gr./persoană (ex. salată ardei copți), 2 sortimente de pâine din făină albă/integrală, desert –
100 gr./persoană;
- 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 – 50 ml/persoană, ceai
(pliculeț), lapte condensat sau proaspăt pentru cafea/ceai, miere, zahăr pentru îndulcire cafea/ceai,
băutură aperitiv românească (ex. țuică, palincă etc), vin alb și roșu românesc din zona respectivă,
bere;
-

oferta va include meniul detaliat care să respecte cerințele de mai sus;

- 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).
Evenimentul social va avea loc în data 05 iulie 2017, la ora 19:30. Menționăm că ora de
începere, cât și numărul participanților, pot suferi modificări. Acestea vor fi comunicate în timp util.
Buget maxim: Buget maxim: 150 lei/persoană fără TVA
5.

Valoarea totală estimată: 25.500,00 Lei, fără TVA

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
cerinţele 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 23.06.2017 (inclusiv), prin fax la
nr.0372.845.430 sau prin e-mail la adresa madalina.vaduva@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: 8,30-17,00.
Propunerile transmise/depuse la o altă adresă sau după data de 23.06.2017 (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.

