Anunţ privind achiziţia de
“SERVICII DE INCHIRIERE SI AMENAJARE SALA
CONFERINTA FINALA”
Cod CPV: 55120000-7 (servicii de reuniuni si conferinte
organizate la hotel)

SC ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL, cu sediul în Satul Jilava, Comuna
Jilava, Prel. Şoselei Giurgiului, nr. 33A , judeţul Ilfov, România, înregistrată în
Registrul Comertului sub nr.J/23/882/2003, cod unic de înregistrare
RO12782806, anunţă organizarea procedurii de prospectare a pietei – Studiu al
pietei pentru achizitionarea de servicii de inchiriere si amenajare sala conferinta
finala utilizate în cadrul implementarii proiectului “Sanatatea si securitatea
angajatilor la locul de munca - premisa pentru dezvoltarea intreprinderii” finanţat
din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3 „Cresterea
adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2
„Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea
adaptabilitatii”.
Serviciile de inchiriere si amenajare sala se achizitioneaza in vederea organizarii
conferintei finale de prezentare a rezultatelor proiectului
POSDRU/78/3.2/A/50781.
Cerinte minime impuse pentru serviciile de inchiriere si amenajare:
- Data de desfasurare a evenimentului: 28 aprilie 2011
- Timp necesar de desfasurare a evenimentului: 3 ore
- Perioada de desfasurare a evenimenului: intre orele 10.00 si 16.00
- Capacitate sala de conferinte: 100 de locuri
- Dotare minima sala de conferinte:
- posibilitate instalare masa prezidiu pentru 5-7 persoane
- dispunerea scaunelor in forma de amfiteatru
- scaune cu masuta de scris reglabila
- sistem de sunet cu 2 microfoane mobile si 3 microfoane fixe pentru prezidiu
- 1 proiector
- 1 ecran de proiectie
- minim 5 aranjamente florale, din care 2 aranjamente (mici spre medii) pentru
masa de prezidiu si 3 aranjamente (sub forma de cosuri florale mari) dispuse in
sala
In oferta financiara se includ servicii de catering pentru un numar persoane: 80.
Aceste servicii vizeaza 2 coffee breakuri, inainte si la mijlocul evenimentului si un
bufet. Bauturi: apa plata din gama Dorna/Borsec, apa minerala din gama
Dorna/Borsec, bauturi carbogazoase din gama Coca-Cola/Pepsi, bauturi
necarbogazoase din gama Prigat/ Cappy, cafea expresso, ceai. Bufet: gustari

reci (minim): branzeturi romanesti si internationale, rulouri de sunca cu diferite
umpluturi, cruditati nature, tarte cu diverse garnituri, mini pateuri cu diverse
umpluturi, crema de branza, salata greceasca, salata de vinete, salata de ton;
gustari calde (minim): chiftelute de pui cu susan, bulete de cascaval, bulete de
cartofi, mititei, frigarui de pui, crochete pui, file de pangasius/pastrav, snitel de
porc, creveti pane, crochete somon, orez, cartofi prajiti, cartofi nature, ciuperci
gratinate, legume sote, salata asortata; dulciuri (minim): mini tarte cu fructe,
placinta cu branza dulce si stafide, placinta cu mere, minisavarine, fructe
asortate, selectie de paine.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este pretul cel mai mic.
Toate informaţiile privind achiziţia, inclusiv caietul de sarcini, se pot obţine în
urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon 021/493.05.00,
fax 021/493.05.02, e-mail : office@analkoaluminium.ro,
analkodakas@yahoo.com. Persoana de contact: Catalina Gheorghe. Ofertele se
depun la sediul societăţii. Data limită pentru depunerea ofertelor este de 20
AUGUST 2010, ora 16.00. Limba de redactare a ofertei este limba română.

Data : 13 august 2010

