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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
Concurs pentru achizi?ia de servicii de închiriere s?li de
conferin?e/servicii de cazare ?i servicii de catering în raza
mun. Chi?in?u
admin2706 admin2706 · Thursday, August 2nd, 2018

În vederea implement?rii obiectivelor sale, CRJM organizeaz? diverse evenimente (aproximativ 20
evenimente pe an), inclusiv seminare, conferin?e, ateliere sau ?edin?e de lucru. Astfel, CRJM ?i-a
propus încheierea unui contract pe termen de doi ani (septembrie 2018 – septembrie 2020) cu
prestatorii de servicii de catering, închiriere s?li de conferin?e ?i servicii de cazare, perioad? în
care, la necesitate, se va apela la serviciile acestora la pre?urile indicate în oferta expediat?.
Criteriile de selec?ie:
1. Cerin?e pentru sala prev?zute pentru desf??urarea evenimentelor:
amplasarea s?lii de conferin?? în zona central? a Chi?in?ului
sal? de conferin?e cu condi?ii adecvate ?i un spa?iu corespunz?tor num?rului indicat de
participan?i (cca 25-35 de persoane);
echipament necesar: echipament pentru traducerea sincron?, proiector, ecran, boxe, microfoane;
servicii de alimenta?ie, la cerere: prânz, pauze de cafea, fourchette;
conexiune la Internet (v? rug?m s? indica?i num?rul de utilizatori activi ai conexiunii la internet
în cadrul complexului hotelier; viteza de acces (download/upload), existen?a sau lipsa accesului
Wi-Fi, tehnologie de conexiune la internet: fibr? optic?, ADSL, SHDSL etc.);
locuri de parcare (locuri de parcare gratuite pentru organizatori va constitui un avantaj).

2. Cerin?e fa?? de condi?iile de cazare:
amplasarea hotelului în zona central? a Chi?in?ului
cazare pe noapte (camere single ?i duble cu paturi separate) pentru cel mult 10 persoane per
eveniment;
condi?ii adecvate în camere: aer condi?ionat cu posibilitatea de a regla temperatura în camer? în
func?ie de timpul de afar? (cald sau rece), grup sanitar în camer? (ap? cald? ?i rece), TV, frigider
etc.
oferirea serviciilor de taxi ?i întâlnirea oaspe?ilor la aeroport

3. Cerin?e pentru serviciile de catering
Meniu divers (coffe break, fourchette, business lunch etc.);
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Servicii logistice complete (vesel? ?i tacâmuri, pahare, produse ?i preparare);
Transportarea bucatelor în condi?ii corepunz?toare (ambalaj, temperatur? etc.).

4. Oferta financiar? (completat? dup? modelul ata?at aici)
5. Condi?ii de acces pentru persoane cu nevoi speciale
6. Oferirea produselor, bunuri ?i serviciilor cu impact negativ redus asupra mediului
7. Experien?a ofertantului (minim 3 ani), cu indicarea portofoliului de clien?i
8. Reputa?ia ?i imaginea companiei.
Oferta trebuie s? fie datat?, semnat? ?i ?tampilat? de compania ofertant? ?i expediat? prin e-mail la
olga.burucenco@old2.old.crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chi?in?u, str. A. ?ciusev 33) pân?
la 16 august 2018.
Oferta de participare la concurs va con?ine informa?ie concis? cu indicarea urm?toarelor:
Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronic?, persoana
responsabil?, rechizitele bancare);
Autoriza?iile de func?ionare (copiile certificatului de înregistrare, autoriza?iei sanitare de
func?ionare);
Oferta financiar? completat? dup? modelul ata?at la prezenta solicitare. Pre?urile vor fi indicate
în dolari SUA ?i vor include toate impozitele ?i taxele aferente. Compararea ofertelor financiare
se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în alt? valut? vor fi convertite la cursul oficial al
BNM din data limit? pentru prezentarea ofertelor. De asemenea, în oferta financiar? se va
specifica dac? compania efectueaz? livr?ri cu TVA la cota zero, în cazul prezent?rii
documenta?iei necesare.
Experien?a ofertantului în ultimii 3 ani ?i portofoliul de clien?i (referin?ele vor fi înalt apreciate);
În cazul existen?ei unui conflict de interese, real sau poten?ial, ofertantul se oblig? s?-l declare în
baza unei declara?ii completate în form? liber?, anexate la ofert?.

Ofertan?ii pot depune oferta pentru toate serviciile solicitate sau doar pentru anumite
servicii.
To?i ofertan?ii care vor depune ofertele vor fi anun?a?i despre decizia cu privire la compania
selectat? dup? finalizarea procesului de selectare a ofertelor.
Pentru informa?ii suplimentare, V? rug?m s? ne contacta?i la num?rul de telefon 022 843601
ext.110 sau la adresa de e-mail: mihaela.cibotaru@old2.old.crjm.org.

This entry was posted on Thursday, August 2nd, 2018 at 2:29 pm and is filed under Arhiv? Anun?uri
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and
pings are currently closed.
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