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PROIECT “MOD SĂNĂTOS DE VIAŢĂ ASIGURAT DE O INFRASTRUCTURĂ SPORTIVĂ

TRANSFRONTALIERĂ MODERNĂ”
Programul de cooperare Teritorială din cadrul Parteneriatului Estic, Programul de Cooperare
Transfrontalieră Moldova-Ucraina
CAIET DE SARCINI
pentru selectarea organizației specializate în prestarea serviciilor de organizare a campionatelor
sportive transfrontaliere în orașul Novoselytsya, Ucraina in cadrul proiectului “Mod sănătos de viaţă
asigurat de o infrastructură sportivă transfrontalieră modernă”
Descrierea Proiectului
Proiectul „Mod sănătos de viaţă asigurat de o infrastructură sportivă transfrontalieră modernă”
vizează stabilirea unui parteneriat transfrontalier între Primăria municipiului Ungheni, Centrul
Regional

de

Dezvoltare

Durabilă

(Republica

Moldova),

Consiliul

Orășenesc

Novoselytsya,

Întreprinderea Municipală, Clubul Raional de Cultură Fizică şi Sănătate „Kolos” (Ucraina), în vederea
dezvoltării infrastructurii sportive conform standardelor Europene în ceea ce priveşte accesibilitatea
populaţiei la terenuri sportive pentru practicarea sportului şi posibilităţi de desfăşurare a
campionatelor locale, naţionale şi transfrontaliere.
Ca și obiective specifice proiectul își propune:
1. Îmbunătăţirea cooperării dintre Primăriile oraşelor Ungheni şi Novoselytsya şi alte instituţii
guvernamentale, precum şi actori ai societăţii civile în vederea promovării activităţilor sportive şi a
modului sănătos de viaţă.
2. Consolidarea activităților sportive, a interesului și a motivației prin promovarea și încurajarea
cooperării transfrontaliere între echipele sportive în cadrul competiţiilor transfrontaliere.
3. Încurajarea practicării continue a activităților fizice și sportive pentru un număr mare de persoane
din orașele Ungheni și Novoselytsya.
Grupurile ţintă ale proiectului sunt Primăria municipiului Ungheni (Moldova), Consiliul Orășenesc
Novoselytsya (Ucraina), elevi din 4 școli, antrenori din 5 școli sportive, elevi din 5 școli sportive, 6
Asociații Sportive, sportivi din 6 echipe sportive; Federația Națională de Fotbal din Moldova,
populația și ONG-urile locale din Moldova, Ucraina.
Scopul concursului
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Selectarea unei organizații specializate în prestarea serviciilor de organizare a evenimentelor in cadrul
proiectului “Mod sănătos de viaţă asigurat de o infrastructură sportivă transfrontalieră modernă”,
finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de cooperare Teritorială din cadrul Parteneriatului Estic,
Programul de Cooperare Transfrontalieră Moldova-Ucraina.
Rezultate aşteptate
Organizația selectată va realiza următoarele activităţi generale:
1. 45 participanți cazați și asigurați cu condiții de trai comfortabile;
2. 3 mese pe zi;
3. Deservire de înaltă calitate;
4. Suport logistic (însoțire participanți, asigurare măsuri de securitate);
5. Evaluarea rezultatelor campionatelor transfrontaliere;
6. Asigurarea materialelor de vizibilitate ale proiectului.
Aceste servicii trebuie considerate ca fiind cerinţe minime, iar dacă alte servicii relaţionate sunt
necesare în vederea realizării obiectivelor contractului de servicii, acestea vor face parte din
responsabilitatea agentului economic /organizației contractate pentru prestarea serviciilor de organizare
a campionatelor transfrontaliere.
Serviciile vor fi prestate conform condiţiilor solicitate de Primăria municipiului Ungheni stipulate în
prezentul document şi în baza contractelor semnate între părţi.
Criterii de eligibilitate a candidatului
•

Experienţă în prestarea serviciilor de organizare a evenimentelor sau activităţilor similare de

minim 3 ani;
•

Existenţa unui portofoliu de activităti similare în domeniu;

•

Experienţa de lucru cu Administrații Publice Locale, ong-uri, organizaţii internaţionale va pezenta

un avantaj în procesul de selectare.
Obiectul cererii de oferte
În cadrul prezentei cereri de oferte se solicită prestarea serviciiilor de organizare a campionatelor
sportive transfrontaliere în cadrul proiectului “Mod sănătos de viaţă asigurat de o infrastructură
sportivă transfrontalieră modernă”.
Cerințe specifice
Prestatorul va presta servicii în baza specificațiilor existente și a solicitărilor din partea Autorității
Contractante în vederea îndeplinirii responsabilităților sale privind
transfrontaliere în Novoselytsya, regiunea Cernăuți (Ucraina).
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Cerințele specifice ale Organizației vor consta în:
−

să aleagă în mod liber modul de efectuare a serviciilor prevăzute, respectând întocmai
standardele şi caracteristicile proiectului aprobat de comun acord cu Contractantul şi rigorile
impuse de către Autoritatea Contractantă stipulate în Contractul de grant și anexele
acestuia;

−

să încaseze, în termenele şi condiţiile stabilite, preţul pentru serviciile prestate;

−

să presteze, liber şi nestingherit, serviciile de organizare a campionatelor sportive
transfrontaliere în perioada 31 octombrie – 02 noiembrie 2018, pentru 45 participanti în
cadrul proiectului “Mod sănătos de viaţă asigurat de o infrastructură sportivă
transfrontalieră modernă”, în favoarea Autorității Contractante;

−

să ţină la curent Autoritatea Contractantă despre efectuarea serviciilor;

−

să predea serviciile executate în condiţiile şi termenele stabilite potrivit prezentului caiet de
sarcini și a contractului dintre părți.

Aceste cerințe trebuie considerate ca fiind cerinţe minime, iar dacă alte activitaţi relaţionate sunt
necesare în vederea realizării obiectivelor contractului de servicii, acestea vor face parte din
responsabilitatea organizației contractate pentru organizarea campionatelor transfrontaliere în
Novoselytsya, regiunea Cernăuți (Ucraina).
Cerinte:
Organizația trebuie să aibă capacitatea de a furniza resursele necesare, de a-şi îndeplini activităţile şi de
a-şi atinge obiectivele prevăzute la standardele impuse, în intervalul de timp stabilit.
Organizația va fi responsabilă din punct de vedere financiar şi va trebui să dispună de capacități
organizatorice.
Pe toată durata de implementare a contractului, organizația va lua toate măsurile necesare pentru a
preveni orice situaţie de natură să compromită realizarea cu imparţialitate şi obiectivitate a activităţilor
contractuale. Organizația se angajează să cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi
obiectivele contractului.
Facilităţi oferite de către Autoritatea Contractantă
Primaria municipiului Ungheni va oferi organizației contractate capacitatea managerială şi de expertiză
necesară pentru buna derulare şi implementare a contractului, constând în::
1. sprijin tehnic prin contribuţia experţilor proprii la realizarea obiectivelor propuse prin prezentul
contract;
2. acces la sursele de informare și baza de date tehnice disponibile, etc.
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Data de începere şi perioada de execuţie a contractului
Contractul va incepe efectiv după data semnării acestuia de către Autoritatea Contractantă şi Prestator,
iar execuţia sa va începe la data notificării din partea Autorităţii Contractante, nu mai târziu de 5 zile
după semnare.
Durata contractului este de aproximativ 2 (două) luni.
Pretul contractului si modalitatea de plata
Prețul pentru serviciile prestate se vor încadra în suma de 8 100,00 Euro (opt mii una sută 00), TVA la
cota ”0”.
Preţul va include toate cheltuielile necesare pentru execuţia contractului.
Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.
Plata se va efectua în două tranșe.
Detaliile cu privire la graficul de achitare se va stabili prin contractul de prestări servicii care se va
încheia.
Transferul către prestatorul de servicii va fi efectuat în lei moldoveneşti (MDL), conform ratei de schimb
InforEuro la data transferului.

Criterii de evaluare
•

Experienţa relevantă în domeniu

•

Operativitatea prestării serviciilor

•

Oferta financiară

Criteriul de atribuire a contractului - cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere financiar.
Dispoziții finale:
−

Cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale, iar nerespectarea lor în totalitate va conduce la
respingerea ofertei;

−

Toate documentele cuprinse în oferta vor fi prezentate în limba romană;

−

În prezentarea ofertelor tehnice și financiare se va specifica clar denumirea serviciului ofertat și
se va asigura corespondența datelor între propunerea tehnică și cea financiară;

−

Nu se acceptă ofertă alternativă.

Conţinutul obligatoriu al dosarului:
• Copia certificatului de înregistrare a firmei
• Descrierea companiei – 0,5 pagină
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• Oferta financiară
• Declaratia participantului de respectare a regulilor de nationalitate si a faptului ca nu cade sub
incidenta criteriilor de excludere prevăzute în Ghidul Practic al Procedurilor de Contractare a
Acţiunilor Externe ale Uniunii Europene
Ofertele incomplete nu vor fi examinate.
Modalitatea de expediere a ofertelor
• Electronic
Ofertele pot fi expediate în format electronic la următoarele adrese de e-mail:
crddlr.ungheni@gmail.com; primaria.ungheni@gmail.com
Ofertele electronice vor fi expediate obligatoriu la ambele adrese de e-mail.
Specificaţii prezentare oferte în format electronic:
De la: Denumirea companiei ofertante
Subiect: Concurs de selectare a unei companii/organizaţii specializate în prestarea serviciilor de
organizare a campionatelor sportive transfrontaliere „Mod sănătos de viaţă asigurat de o infrastructură
sportivă transfrontalieră modernă”.
Termenul limită de prezentare a ofertelor este 05 octombrie 2018, ora 16:00.
Pentru informaţii suplimentare:
E-mail: crddlr.ungheni@gmail.com
Telefon: (+373 236) 236 2 53 09
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