Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei

Cerere de ofertă de preț pentru achiziţia serviciilor de închiriere a unei
săli de instruire, serviciilor de cazare pentru participanţi şi serviciilor de
alimentare în or. Chişinău
Centrul de Investigaţii şi Consultanţă “SocioPolis” şi Caritas Republica Cehă, în parteneriat cu
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în prezent implementează proiectul
Fortificarea abilităţilor profesionale ale personalului prestator de servicii sociale pentru copii
din Republica Moldova. Una din activităţile proiectului dat vizează instruirea a 850 de
profesionişti din domeniul social, dintre care 200 persoane în 2015 şi 650 persoane în 2016.
Prin prezenta anunțăm Solicitarea ofertelor pentru achiziția serviciilor de închiriere a unei săli de
instruire, serviciilor de cazare pentru participanți și serviciilor de catering pentru perioada 02
noiembrie 2015 – decembrie 2015, în raza or. Chişinău, cu prelungirea contractului pentru
instruirile ce vor fi desfăşurate în perioada ianuarie - mai 2016.
Numărul estimat de participanți perioada 02 noiembrie 2015 – decembrie 2015 este de 200
persoane (14 grupuri de instruiri a câte 14-15 persoane per grup). Ofertele urmează să conțină la
următoarele informații:
Servicii de închiriere a unei săli de instruire:











Închirierea unei săli pentru organizarea instruirilor în perioada 02 noiembrie -31 decembrie
2015;
În total în 2015 vor fi desfăşurate 14 grupuri de instruire cu participarea câte 14-15 persoane
per instruire. Se poate admite a devirere de ±3 persoane;
Durata de instruire pentru un grup va fi de 2,5 zile.
Săptămânal vor fi organizate 2 cicluri de instruire: luni-miercuri până la masă (grupul 1) şi
miercuri după masă – vineri (grupul 2).
Asigurarea conexiunii la internet;
Asigurarea spațiului de depozitare pentru desfășurarea instruirilor a echipamentelor și
materialelor necesare aduse de organizator, în caz de necesitate;
Dotarea sălii cu echipamentului tehnic: proiector, laptop, ecran și flipchart și mobilier:mese și
scaune cu tapițerie moale;
Sala de instruire să fie dotată cu aparat de aer condiţionat de tip iarnă / vară și
jaluzele/draperii.
Spațiul din sală trebuie să aranjarea meselor atît pentru prelegeri. Cît și pentru lucru în 2 și 3
grupuri.
Indicarea tarifului total pentru închirierea sălii pentru 1 zi.

Servicii de cazare pentru participanți:





Asigurarea cazării participanților pentru 2 nopţi pentru fiecare grup de instruire, luni-marti
pentru grupul 1 şi miercuri-joi pentru grupul 2 (cu specificarea comodităților disponibile).
Numărul estimat de persoane care vor necesita cazare per grup: 14-15 persoane cu o posibilă
deviere de ±2 persoane;
Cazarea în camere de 1-2 persoame cu duș, WC, chiuvetă, apă caldă,TV.
Indicarea tarifului pentru servicii de cazare pentru 1 persoană/zi şi total pentru 200 persoane.

Servicii de alimentare pentru participanți:


Asigurarea următoarelor servicii de alimentare pentru 14-15 persoane pe zi cu o posibilă
deviere de ±3 persoane pe durata instruirii a unui grup:
Prezentarea ofertei pentru alimentarea unei persoane conform următorului tabel:
GRUP 1 (luni-miercuri):
Luni:
pauză de cafea;
masă de prînz;
pauză de cafea;
cina.
Preț total
(meniu
gramaj/cantitate……..preț)

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Marţi:
micul dejun;
pauză de cafea ;
masă de prînz;
pauză de cafea;
cina.

1.
2.
3.
4.

Miercuri:
micul dejun;
pauză de cafea;
masă de prînz;
pauză de cafea (la pachet).

GRUP 2 (miercuri-joi)
Miercuri:
1. masă de prînz;
2. pauză de cafea;
3. cina.

1.
2.
3.
4.
5.

Joi:
micul dejun;
pauză de cafea;
masă de prînz;
pauză de cafea;
cina.

1.
2.
3.
4.
5.

Vineri:
micul dejun;
pauză de cafea;
masă de prînz;
pauză de cafea;
cina (la pachet).

Preț total luni-vineri



Indicarea persoanei de contact din partea companiei în scopul discutării ulterioare a
aspectelor organizatorice.
Costul serviciilor trebuie indicat în lei moldovenești, TVA-ul la cota zero, separat pentru fiecare
tip de serviciu.
Vă rugăm să ne transmiteți oferta dvs nu mai târziu de data de 09 octombrie 2015, ora 17:00, la
adresa de e-mail: info@sociopolis.md sau la numărul de fax (373 22) 58-29-83.
NOTĂ: Pentru orice detalii sau întrebări vă rugăm să contactaţi la adresa de e-mail info@sociopolis.md sau la
numărul de telefon (373) 69234016.

