
Determinarea valorii estimate a achizitiei de prestari servicii de 
organizare evenimente in cadrul proiectului “SMART CT” 

Descriere 

Primăria Municipiului Constanţa intentionează să achiziţioneze serviciul de 
organizare evenimente pentru proiectul“SMART CT”, cod SMIS 126409,cod 

Sipoca 551. DETALIEREA SERVICIILOR SOLICITATE Vor fi organizate două 
conferinţe(de lansare şi de finalizare proiect) şi două comunicate de presă 

la începutul şi la finalizarea proiectului 1. Realizare conferințe de presă Vor 
avea ca și tematică: prezentarea proiectului și a obiectivelor, asigurarea 

vizibilității contribuției Comisiei Europene în cadrul proiectului (valoarea 
proiectului) și a activităților acestuia, importanța implementării acestui 

proiect, diseminarea rezultatelor proiectului, prezentarea indicatorilor 
realizați, prezentarea modului în care se va asigura sustenabilitatea 

proiectului, etc. Servicii solicitate: Asigurarea locației și a logisticii 
necesare desfășurării evenimentului – locația în care va avea loc 

evenimentul trebuie să aibă capacitatea solicitată de beneficiar, astfel 
încât să acopere numărul minim de participanţi estimat pentru eveniment, 

respectiv aproximativ 30 de persoane, și va fi dotată cu: laptop, 

videoproiector, ecran de proiecție, instalaţie de sonorizare, flipchart, 
sisteme de ventilație/aer condiționat funcționale. Se va avea în vedere 

asigurarea de prelungitoare, cabluri, etc. după caz. De asemenea, locația 
trebuie să fie spaţioasă, cu prezidiu vizibil din toate unghiurile, igienizată 

corespunzător și să dispună de acces la grupuri sanitare. Aceasta va avea 
în apropiere un spațiu de recepție pentru primirea și înregistrarea 

invitaților precum și un spațiu pentru servirea pauzei de masa și pentru 
discuții. Va fi organizată o pauză de cafea pentru aproximativ 30 de 

persoane; 2. Comunicatele de presă aferente conferintelor organizate , 
vor fi publicate intr-un cotidian local de maxima audienta. Durata 

serviciului este de 29 luni, conform Contractului de finanţare a proiectului. 
Proiectul are o durata de 29 luni si este finantat in cadrul Programului 

Operational Capacitate Administrativa (POCA). 
Aspecte supuse consultarii 

Se solicita oferte de preț în vederea determinării valorii estimate a 

serviciilor de organizare evenimente privind derularea proiectului, inclusiv 
detaliere a preţului estimat pe fiecare componentă. Preţul d va fi exprimat 

în lei, cu TVA evidențiat distinct. 
Modalitate desfasurare 

consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice 
persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite ofertă 

de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, la adresa de 
e-mail: programe@primaria-constanta.ro. 

Data publicare 
12.12.2018 

Data limita transmitere propuneri 
14.12.2018, ora 14:00 

Data limita consultare 
17.12.2018, ora 12:00 

 


