
 
 

  

   

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și 
servicii sociale de interes general 
Obiectivul specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de 
servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii 
Titlul proiectului: Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, 
inclusiv al tuberculozei latente 
Contract nr. POCU/225/4/9/117426 (Cod SMIS 2014+: 117426) 

 

Nr. inregistrare 15808/14.07.2022 

 

PROCES-VERBAL 

privind evaluarea conformităţii propunerilor tehnice  

cu prevederile caietului de sarcini  

 

    

Încheiat astăzi, 14.07.2021 cu ocazia şedinţei de evaluare a ofertelor tehnice, depuse in cadrul procedurii 

proprii avand ca obiect achizitionarea de Servicii de organizare evenimente” pentru proiectul „Organizarea 

de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al 

tuberculozei latente” -Cod SMIS 117426, achizitie inclusa in cadrul Programului Operational Capital Uman 

– POCU - Proiect POCU/225/4/9/117426, Cod CPV principal 55120000-7 Servicii de reuniuni şi conferinţe 

organizate la hotel, coduri secundare 55300000-3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării (Rev.2), 

34980000-0 Bilete de transport (Rev.2),  dupa cum urmeaza: 

 

Tip procedura: Procedura proprie pentru servicii specifice prevazute in Anexa 2 din Legea 98/2016 privind 

achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de atribuire este specificata la art. 68 alin. 

(1) lit. h), di nLegea 98/2016, aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice prevăzute în anexa 

nr. 2, si se deruleaza cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea 98/2016. 

Serviciile ce urmeaza a fi achizitionate prin prezenta procedura se incadreaza in clasa Servicii hoteliere şi 

Restaurante, respectiv Servicii sociale administrative, servicii de învăţământ, servicii de sănătate şi servicii 

culturale. Prezenta procedura are la baza Procedura operationala existenta la nivelul autoritatii contractante 

 Anunţ publicitar SEAP: ADV1299813/22.06.2022 

Documentatie publicata pe site-ul www.marius-nasta.ro in data de 22.06.2022 

Anunt de participare JOUE: 2022/S 120-342078  

 

Valoarea estimată a achiziţiei:   715,528.46 lei fara TVA, respectiv 782,344.88 lei inclusiv TVA (LOT 1, 2 si 3). 

http://www.marius-nasta.ro/


 
 

  

   

 

Impartire pe loturi: DA 

Nr. lot Tip Serviciu Valoare estimata 

(lei fara TVA) 

Valoare 

estimata (lei 

inclusiv TVA) 

LOT 1 Organizare întâlniri de analiza/lucru     

TOTAL LOT 1   96528.46 101,354.88 

LOT 2 Organizare simpozioane – schimb de bune practici  A2.3 -

Perioada 29.09.2022 –  02.10.2022 

    

TOTAL LOT 2   419000 442990 

LOT 3 Pachet nr 6 pentru schimb de bune practici: servicii de 

management si suport tehnic eveniment - simpozion – 

schimb de bune practici  A2.3  -Perioada 29.09.2022 –  

02.10.2022 

    

TOTAL LOT 3   200000 238000 

Total LOT 1-3 715528.46 782,344.88 

 

Serviciile de organizare evenimente, contribuie la atingerea indicatorilor si rezultatelor prevazute in 

proiectul “Organizarea de programe de depistare precoce (screeing), diagnostic și tratament precoce al 

tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”, finanțat în cadrul contractului POCU/225/4/9/117426         

Valoarea totala estimata a prezentei proceduri de achizitii este de 715,528.46 lei fara TVA, respectiv 782,344.88 

lei inclusiv TVA (LOT 1, 2 si 3). 

Autoritatea contractanta aplica procedura proprie (servicii organizare evenimente prevazute in Anexa 2 

din Legea nr. 98/2016),  cu finalizare incheiere de contract de servicii cu valabilitate pana la data de  18.04.2023 

sau pana la finalizarea proiectului in cazul prelungirii acestuia. 

Procedura de atribuire este specificata la art. 68 alin. (1) lit. h), di Legea 98/2016, aplicabilă în cazul 

serviciilor sociale şi al altor servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2, si se deruleaza cu respectarea principiilor 

prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea 98/2016.  

Avand in vedere modificarile aduse Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice prin OUG 114/2020, in 

cazul serviciilor sociale si a altor servicii specifice prevazute in Anexa 2 (Servicii organizare evenimente) 

indifferent de valoarea acestora este o procedura proprie, autoritatea contractanta avand obligatia respectarii 

principiilor prevazute la art.2, alin.2 din acelasi act normativ 

Serviciile ce urmeaza a fi achizitionate prin prezenta procedura se incadreaza in clasa Servicii hoteliere şi 

Restaurante, respectiv Servicii sociale administrative, servicii de învăţământ, servicii de sănătate şi servicii 

culturale. Prezenta procedura are la baza Procedura operationala privind achizitiile de servicii sociale si alte  

servicii specifice prevazute in anexa 2 din legea 98/2016 existenta la nivelul autoritatii contractante 



 
 

  

   

 

Nu au fost solicitate clarificari din partea operatorilor economici pana la data 

depunerii/deschiderii ofertelor. 

 

Ca răspuns la anunţul/invitatia de participare nr. 13841/21.06.2022, au depus ofertă si  garantia de participare, 

la sediul autoritatii contractante,  respectând termenul limită de depunere a ofertelor 04.07.2022, ora 09:30 

urmatorii ofertanti: 

1. Ofertant unic: SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL, Loturile 1,2,3-oferta inregistrata la 

sediul autoritatii contractante sub nr. 14836/04.07.2022, ora 9:25 

CIF:RO 32128882, Cod registrul comertului: J40/10109/2013 

 
Comisia de evaluare numită prin decizia nr. 688/23.06.2022  și compusă din: 

 

Nr.  

Crt. 
Nume şi prenume Rolul în cadrul comisiei de evaluare 

1. Paula Rusu Președinte cu drept de vot 

2. Irina Iorga Membru 

3. Dumitru Glavasc Membru  

 

Procesul de evaluare se realizează pe baza informaţiilor preliminare prezentate de ofertant în 

ofertă şi a documentelor suplimentare identificate în oferta prezentată. Principalele aspecte ale evaluării 

documentelor de calificare se regasesc in Procesul verbal privind evaluarea  informaţiilor din DUAE, a 

garantiei de participare şi a documentelor care îl însoţesc, precum şi îndeplinirea cerinţelor de calificare 

nr. 15246/07.07.2022. Au fost solicitate operatorului economic clarificari prin adresa nr. 

14895/04.07.2022. Raspunsul la solicitarea de clarificare a fost primita in data de 06.07.2022, ora 14:42. 

Comisia de evaluare s-a intrunit  in data de 07.07.2022 in vederea analizarii propunerilor tehnice 

depuse de catre ofertant. 

Membrii comisiei de evaluare au evaluat preliminar propunerile tehnice ale ofertantilor si au contatat 

necesitatea solicitarii unor clarificari cu privire la aspecte din propunerea tehnica. 

 

 A fost trimisa solicitarea de clarificari, prin adresa nr. 15247/07.07.2022 in care au fost precizate 

aspectele ce urmeaza a fi clarificate. 

Termen limita de raspuns la solicitarile de clarificari 12.07.2022, ora 15:00, insotit de link-uri 

https://we.tl/t-u3hvL6jMjb, https://we.tl/t-A6tHIXN2xN, https://we.tl/t-MT7dMPM1j, prin care se detaliaza 

raspunsul la clarificari.  

https://we.tl/t-u3hvL6jMjb
https://we.tl/t-A6tHIXN2xN
https://we.tl/t-MT7dMPM1j


 
 

  

   

 

Pentru LOT 1- Organizare întâlniri de analiza/lucru, operatorul economic a prezentat atat lista, cat si descrerea 

locatiilor situate in zona Rucar-Bran, conform cerintelor din documentatia de atribuire, astfel:  

  

1. Hotel Bulevard Predeal  

https://bulevard-predeal.ro/about-us/ 

2. Hotel Rozmarin  

https://www.hotelrozmarin.ro/ 

3.HOTEL URSULETUL, PREDEAL https://ursuletul.ro/  

4.HOTEL MARIDOR, BRAN https://www.maridor.ro/  

5.HOTEL HANUL BRAN, BRAN https://www.hanulbran.ro/ 

Pentru LOT 2- Organizare simpozioane – schimb de bune practici  A2.3 -Perioada 29.09.2022 –  02.10.2022 

operatorul economic a prezentat atat lista, cat si descrerea locatiilor situate in zona de nord a Bucurestiului, 

conform cerintelor din documentatia de atribuire, astfel:  

 

  

1.HOTEL CROWNE PLAZA – prezentare servicii cazare, facilitate oferite, capacitatile salilor de conferinta, 

cazare si masa  

2. HOTEL RAMADA PLAZA – prezentare servicii cazare, facilitate oferite, capacitatile salilor de conferinta, 

cazare si masa  

 

3. HOTEL RAMADA PARC – prezentare servicii cazare, facilitate oferite, capacitatile salilor de conferinta, 

cazare si masa  

 

Pentru LOT 3 Pachet nr 6 pentru schimb de bune practici: servicii de management si suport tehnic eveniment - 

simpozion – schimb de bune practici  A2.3  -Perioada 29.09.2022 –  02.10.2022 operatorul economic a prezentat 

lista detaliata, astfel: 

 

  

Sistem de traducere simultană digital Bosch DCN cu 210 receptori  

- Cabine de traducere simultană pentru 2 interpreți, conform ISO 4043 sau echivalent  

- Ecran LED 5,5m * 3m, cu suport, conectică și controller  

- 4 display-uri LED de 55 inch cu suport și conectică  

- Sistem de transmisiune în format streaming eveniment cu 2 camere robotizate 4K Panasonic UE50 și 1 
cameră fixă Panasonic DVX200  

- 4 videoproiectoare de 3500 ANSI lumeni Acer  

- 4 ecrane de proiecție pe trepied 2.1m / 2.1m  

https://bulevard-predeal.ro/about-us/
https://www.hotelrozmarin.ro/
https://ursuletul.ro/


 
 

  

   

 

- Video wall sau ecran/e led de mari dimensiuni  

- Sistem de sunet cu 4 microfoane mobile Sennheiser G4, headset Sennheiser, 2 microfoane gooseneck Shure, 4 

boxe active FBT12A, mixer audio Behringer  

- Scenă de 16 m.p., cu picioare de 40 cm și 2 scări de acces  

- 2 pupitre vorbitor cu monitor, amplasate pe scenă  

- Fotografiere eveniment cu furnizarea a minim 200 de fotografii  

- 4 laptopuri necesare bunei desfășurări a evenimentului  

- asistență tehnică cu 3 tehnicieni  

- transport și logistică  

- controller/stativ display/stativ led/converters and cabels  

- baza de date foto a evenimentului  

- photobooth – cabina foto pentru 2 zile asigurata  

- panou foto pentru foto booth pentru 2 zile asigurat  

- presenter  

- Echipamente electrice - 4 prelungitoare  

- Transport echipamente  

 

 Pentru Experienta similara, SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL a prezentat urmatoarele documente 

edificatoare: 

Nr.crt Beneficiar Nr si data contract Alte documente insotitoare/relevante 

1 Ministerul Fondurilor Europene 78779/09.10.2019 PV de receptie cantitativa si calitativa 

a bunerilor/serviciilor 

2962/07.11.2019, 3048/19.11.2019, 

3088/25.11.2019, 3154/03.12.2019, 

3296/30.12.2019 

 

2 Ministerul Sanatatii 17/21.02.2019 Raport de activitate (receptie 

28.02.2019), 4 Scrisori de 

recomandare 

3 Ministerul Sanatatii 31/15.03.2019 PV de predare-primire 

21222/09.04.2019, Raport de 

activitate /21.03.2019, 2 Scrisori de 

recomandare 

4 Secretariatul General al 

Guvernului 

285/24.08.2018 2 PV de receptie cantitativa si 

calitativa/20.09.2018, Nota de 

certificare a serviciilor prestate nr. 

2836/20.09.2018 



 
 

  

   

 

5 Agentia Nationala a 

Functionarilor Publici 

50295/04.11.2019 Raport privind asigurarea de servicii 

pentru evenimente/16.09.2021, 

FF0095/30.09.2021, 

FF00374/30.12.2019, 

FF00373/30.12.2019, 

FF00372/30.12.2019, 

FF00330/13.12.2019, 

FF00329/13.12.2019, 

FF00328/13.12.2019, 

FF00327/13.12.2019, 

FF00326/13.12.2019, extras de 

cont/18.12.2019, PV de receptie 

58392/11.12.2019, Certificat de 

acceptanta 58710/13.12.2019, PV 

receptie 525/06.01.2020, Certificat de 

acceptanta 1988/15.01.2020 

6 Ministerul Lucrarilor Publice, 

Dezvoltarii si  

49/12.02.2020  

7 Secretariatul General al 

Guvernului 

454/04.12.2018 Nota de certificare a prestarii 

serviciilor, 2 PV de receptie 

cantitativa si calitativa 

8 Secretariatul General al 

Guvernului 

291/13.09.2019 PV de recepteie cantitativa si 

calitativa, Document constatator 

16D/2512/15.11.2019, Nota de 

certificare a prestarii serviciilor, PV 

de predare-primire/30.10.2019, 

FF00286/14.11.2019 

9 Ministerul Economiei 12/08.04.2019 PV de receptie nr. 

231083/21.05.2019, Raport de 

activitate 231085//21.05.2019 

10 Ministerul Energiei 15/27.03.2019 Comanda, PV de receptie 

210265/DAECI/08.04.2019, PV 

receptie cantitativa si calitativa 

210265/DAECI/08.04.2019, 

Recomandare 

11 Ministerul Culturii si Identitatii 

nationale 

59/17.05.2019 PV receptie cantitativa si calitativa nr. 

2445/28.06.2019, PV 

2389/25.06.2019, Document 

constatator 2632/11.07.2019, 

FF00140/28.06.2019, 

FF00140/28.06.2019,  



 
 

  

   

 

12 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale 

147/05.06.2019 Scrisoare de recomandare, PV 

receptie cantitativa si calitativa, 

Raport privind asigurarea de servicii 

pentru evenimente 

13 Ministerul Lucrarilor Publice, 

Dezvoltarii si Administratiei 

Contract subsecvent 

324/05.12.2019 

Raport de progres nr.1, 

FF0007/04.03.2021, PV de receptie a 

serviciilor prestate in cadrul 

contractului subsecvent nr. 

58691/11.05.2021, 

81380/06.07.2021, 98377/16.08.2021 

14 Ministerul Lucrarilor Publice, 

Dezvoltarii si Administratiei 

314/27.11.2019 FF0067/18.08.2021, Fia client 

 

Criteriul de atribuire - „Cel mai bun raport calitate – preț”. 

Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc 

ponderi relative sau un algoritm specific de calcul. 

 

Factori de evaluare Punctaj maxim alocat 

Oferta  financiară (Pretul ofertei lei fără TVA) 50 puncte 

Caracteristica tehnica (Experienta similara) 50 puncte 

Total 100 puncte 

 

Punctaj total P(t)= P(n)+ P(ct) 

P(t)=50+50=100 

P(t)-punctaj total 

P(n)-punctaj componenta financiara 

      P(ct)-punctaj componenta tehnica 

 

Denumire factor evaluare  Descriere  Pondere Punctaj maxim factor 

Pretul ofertei Componenta financiara 50% 

  

50 puncte 

Algoritm de calcul 

Punctajul se acorda astfel: 

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat 50 puncte 

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: 

P(n) = (Preț minim ofertat / Preț (n) x punctaj maxim alocat 

Caracteristici tehnice Componenta tehnica 50% 50 puncte 

Algoritm de calcul:  



 
 

  

   

 

Punctajul se acordă defalcat pe următoarele subcategorii: 

1. Experiența similara – 50% căruia îi corespunde un maximum de 50 puncte. Punctajul pentru factorul de 

evaluare „ Experiența similara” se acordă astfel : 

a) Pentru oferta admisibilă cu o experiență ofertată de minim 1 contract de organizare evenimente similare, 

punctajul este de 10 pct; 

b) Pentru oferta admisibilă cu o experiență ofertată între 2 – 4 contracte de organizare evenimente similare, 

punctajul este de 25 pct; 

c) Pentru oferta admisibilă cu o experienta ofertată între 5 – 10 contracte de organizare evenimente similare, 

punctajul este de 40 pct; 

d) Pentru oferta admisibilă cu o experienta ofertată de peste 10 contracte de organizare evenimente similare, 

se acordă punctajul maxim de 50 pct 

NOTA: 

In vederea demonstrarii experienței similare, punctajul se va acorda pe baza urmatoarelor documente: 

1. Scrisoare de recomandare din partea beneficiarului 

2. Contracte incheiate si procese verbale de receptie a serviciilor 

*Prin organizare de evenimente similare sau de complexitate similara se inteleg acele evenimente derulate la 

nivel national//international de tip corporate, private sau întâlniri de afaceri , conferinte, congrese, etc.  

 

Punctajul pentru componenta tehnica (Experienta similara) obtinut este, dupa cum urmeaza: 
  

 FACTORI DE EVALUARE   
Scor  

maxim  

SC 

AVANGARDE 

BUSINESS 

GROUP SRL 
Caracteristica tehnica  50 puncte 

Experienta similara ( a prezentat peste 10 contracte de servicii similare insotite 

de documente justificative : recomandari, procese verbale de receptie, 

document constatator, documente de acceptanta, facturi si extrase de cont, etc) 

50 

50 puncte 

TOTAL PUNCTAJ MAXIM ALOCAT  

PROPUNERE TEHNICĂ - P(ct) 
 

50 puncte 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original pentru a 

fi înregistrat în dosarul achiziţiei. 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

   

 

Comisia de evaluare 

 

 

Paula Rusu -  Presedinte cu drept de vot                                                 

                                                                                                            
Iorga Irina Luminita -  Membru ………………………… 

                                                                                                              

Dumitru Glavasc-   Membru         

 


