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SPECIFICAŢII TEHNICE

aferente organizării de către A.N.I.T.P. a Atelierului de lucru pentru analiza rezultatelor
evaluării sistemului naţional de asistenţă a victimelor traficului de persoane şi elaborarea
propunerilor de modificare a legislaţiei specifice, în cadrul proiectului “Model de bune

practici în domeniul serviciilor de asistenţă acordate victimelor traficului de persoane”, care va
avea loc la Bucureşti, în perioada 22-23.02.2016

 pentru închirierea sălii de conferinţe:
o aranjamentul sălii în funcţie de numărul de participanţi: aşezare tip U;
o numărul de participanţi pentru care se va face rezervarea sălii de conferinţe: 34

persoane;
o microfoane: 9 microfoane fixe şi 2 microfoane mobile;
o ecran de proiecţie, videoproiector şi flipchart;
o sonorizare adaptată spaţiului;
o internet wireless.

 pentru cazare:
o clasificaţia hotelului pentru participanții atelierul de lucru: hotel regim 3 stele

(cameră single cu mic dejun inclus) ;
o numărul de nopţi de cazare de care vor beneficia invitaţii: maxim 2 nopți de cazare

pentru data de 21.02.2016 şi 22.02.2016.
 pentru servicii de masă:

o cinele vor fi servite la restaurantul hotelului unde vor fi cazaţi participanţii, sub
formă de bufet suedez pentru maxim 20 persoane şi vor conţine opțiuni pentru
aperitiv, un fel principal, desert, ceai, apă plată şi minerală.

o mesele de prânz vor fi servite la restaurantul hotelului unde se va desfăşura
activitatea, sub formă de bufet suedez pentru maxim 30 persoane şi vor conţine la
alegere supă sau ciorbă, opţiuni pentru un fel principal, desert, cafea, apă plată şi
minerală.

o pauzele de cafea vor fi asigurate pentru maxim 30 persoane şi vor conţine cafea apă
plată şi minerală.

 Alte considerente ce trebuie avute în vedere la elaborarea ofertei:

o Ofertantul va preciza denumirea locaţia sălii şi a hotelului;
o Pauzele de cafea vor fi servite în holul (foaierul) sălilor destinate reuniunilor, foaier

care va avea o capacitate adecvată numărului de participanţi menţionat;
o Mesele de prânz vor fi servite la restaurantele hotelurilor ofertate;
o Oferta va fi exprimată în lei fără TVA pentru preţul total al serviciilor;
o Se vor evidenţia separat preţurile totale fără TVA ale serviciilor defalcate astfel:

a) închiriere sală;
b) echipamente tehnice;
c) cazare;
d) pauze de cafea;
e) mese de prânz;
f) cine.

o TVA-ul va fi evidenţiat separat, pentru fiecare serviciu;


