Programul Naţional de Mentorat pentru Femei Consiliere “INSPIR-O!”

TERMENI DE REFERINȚĂ PRIVIND
SELECTAREA COMPANIEI CE VA PRESTA SERVICIILE DE CAZARE ŞI ALIMENTARE
ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE MENTORAT PENTRU FEMEI CONSILIERE “INSPIR-O!”
16 mai 2016
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea unei/unor
companii (organizaţii) care va presta servicii de cazare şi alimentare pentru desfăşurarea celui de-al
treilea eveniment de interacțiune în cadrul Programului Naţional de Mentorat pentru Femei Consiliere
„INSPIR-O!”. Programul de mentorat este parte componentă a Programului ONU „Femeile în politică” şi
este implementat de Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN
Women), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Fundaţia EstEuropeană şi CPD, cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei.
Descrierea proiectului: Obiectivul Programului ”Femeile în Politică” este să susțină participarea sporită
şi implicarea semnificativă a femeilor în politică și în procesele de luare a deciziilor prin crearea unui
mediu propice în vederea atingerii acestui deziderat. Un alt scop al proiectului este de a dezvolta
capacitățile femeilor lidere înainte, pe parcursul și după alegerile naționale și locale. Mai mult ca atât,
proiectul va sensibiliza opinia publică despre importanța participării sporite a femeilor în funcțiile de
liderism politic.
Obiectivul concursului: Selectarea unui local în afara sau în perimetrul orașului, care va oferi serviciile
necesare pentru desfășurarea celui de-al treilea eveniment de interacțiune mentore-mentee-i, și
anume: servicii de cazare, alimentare (prânz, cină, 2 pauze de cafea per zi) pentru un grup de 27 de
participante, pentru o perioadă de o (una) zi – 16 septembrie, vineri. A doua zi – 17 septembrie,
sâmbătă - mic dejun pentru 27 de participante, o pauză de cafea şi un prânz pentru 50 de persoane.
Pentru 16 septembrie avem nevoie de o sală de studii pentru 27 de persoane, iar la 17 septembrie – sală
pentru 50 de persoane. Ambele săli vor fi dotate cu echipament respectiv.
Pentru aplicanţii din afara oraşului un avantaj îl va constitui posibilitatea de a oferi servicii de transport.
În prima zi la locul destinaţiei vor fi transportate 28 de persoane, a doua zi – maximum 22 de persoane.
A două zi, după finalizarea activităţii, toţi participanţii – 50-55 de persoane – vor fi transportaţi spre
Chişinău cu un autocar pentru 50-55 persoane sau 2 microbuze a câte 25-30 locuri.
Rezultate aşteptate: Compania selectată va presta serviciile conform cerinţelor solicitate de Centrul
„Parteneriat pentru Dezvoltare” în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi
(compania selectată şi CPD).
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Descrierea Activităților: Evenimentul va dura 2 zile şi 1 noapte în perioada 16 – 17 septembrie 2016. La
acest eveniment va participa: I zi un grup de 28 de persoane, a II-a zi – în jur de 50 de persoane.
Menționăm, că perioada de desfăşurare a activităţii şi numărul de persoane va fi reconfirmată cu 20 de
zile înainte de eveniment.
Cerințe
Compania trebuie să deţină următoarele calificări:
Cerinţe faţă de condiţiile de transportare, cazare şi alimentare:
 Servicii de cazare pentru 28 de persoane, 20 persoane în camere duble şi 7 în single;
 Condiţii adecvate în camere: posibilitatea de a modifica temperatura în odaie în
dependenţă de timpul de afară (cald sau rece), baie/duş;
 Grup sanitar în cameră (cu apă caldă şi rece);
 Alte comodităţi (TV, frigider, aer condiţionat, conexiune la internet etc.) vor constitui un
avantaj.
 Servicii de alimentare pentru 50-55 de persoane concomitent.
 Posibilitatea de a oferi servicii de transportare concomitent a 27 persoane (I zi), până la 20
persoane (a II-a zi) şi retur pentru 50-55 persoane va fi calificată drept un avantaj. (Această
condiţie se referă la companiile/organizaţiile din afara razei oraşului Chişinău care vor
aplica la concurs).
Cerinţe pentru desfăşurarea activităţilor:
 Sală de studii/de conferinţă cu un spaţiu de cel puţin 65m² (metri pătraţi), programul de
lucru va fi opt ore pe zi cu o pauză de prânz de o oră şi două pauze de cafea şi cina;
 Sală de studii/de conferinţă cu un spaţiu de cel puţin 100 m² (metri pătraţi);
 Dotarea sălilor de studii cu un mobilier (mese, scaune) care să poată fi uşor schimbate
pentru ca grupul de participanţi să poată uşor să se reorganizeze în diferite situaţii (de
exemplu: mesele şi scaunele să fie aranjate sub forma unui cerc/pătrat etc. sau să fie
posibil să fie formate mai multe grupe mici de lucru);
 Dotarea sălilor de lucru cu proiector, prelungitoare, ecran pentru proiector, tablă de
flipchart şi boxe este necesară;
 Asigurarea cu apă minerală (0,5L);
 Conexiune la internet (vă rugăm să indicaţi existenţa sau lipsa accesului Wi-Fi, viteza
minimă Wi-Fi);
 Locația trebuie să fie securizată (servicii de pază).
Dosarul va include:
Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:
 Meniuri cu specificarea preţului pentru mic dejun, cină, prânz şi pauză de cafea;
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Oferta financiară în MDL, după modelul de mai jos;
Includerea la dosar a imaginilor care să prezinte condiţiile de cazare, de alimentaţie (sala
restaurantului), de desfăşurarea a activităţilor şi de petrecere a timpului liber va constitui un
avantaj în luarea deciziei de selectare a companiei;
Includerea referinţelor de la beneficiari va constitui un avantaj în luarea deciziei.

Oferta va avea următorul conţinut:
Data. Xx.xx.xxxx
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oferta

Preţ ofertă MDL/ per persoană
TVA la cota 20%

Cazare, camere duble (per persoană/zi)
Cazare, camere single (per persoană/zi)
Mic dejun (per persoană/zi)
Prânz (per persoană/zi)
Cină (per persoană/zi)
2 Pauze de Cafea (per persoană/zi)
Asigurarea cu apă (0,5 L per persoană/zi)
Sub-total (per persoană/ zi)
Arenda sălii (per zi)
Arenda echipamentului per zi (proiector, boxe,
tabla flipchart, prelungitor, ecran pentru
proiector)
Conexiune la internet (per zi)
Sub-total (per zi)
Servicii de transport: prima zi – 28 persoane
Servicii de transport: a doua zi – circa 20
persoane
Servicii de transport pentru întoarcerea în
Chişinău: a doua zi – 50-55 persoane
Sub-total servicii transport
TOTAL

MDL

Semnătura
Ștampila
Rechizitele Bancare
Notă: Oferta financiară va fi prezentată doar în lei moldoveneşti (MDL). Semnarea şi ştampilarea
acesteia este obligatorie. In caz contrar, oferta va fi considerată nevalabilă.
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La ofertă se vor anexa adiţional meniurile propuse pentru dejun, prânz, cină şi pauză de cafea.
Cerințe minime de calificare:
Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul serviciilor solicitate.
Plata pentru serviciile prestate
Plata va fi efectuată prin virament bancar după prestarea serviciilor sau cu plată în avans de 50%.
Transferul către prestator va fi efectuat în lei (MDL).
Perioada de executare a contractului septembrie 2016 (contractul va fi semnat în Lei).
Ofertele pot fi trimise în formă fizică şi adițional în formă electronică la adresele:
e-mail: rodica.ivascu@gmail.com; olga.sirbu.cpd@gmail.com.
Adresa poştală: Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”
str. Armenească, 13,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
Ofertele sigilate vor cuprinde:
Numele ofertantului, data, semnătura directorului, amprenta ştampilei, rechizitele bancare şi datele de
contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail);
Denumirea concursului: Concurs de selectare a unei companii care să presteze servicii de cazare şi
alimentare în cadrul Programului Naţional de Mentorat pentru Femei Consiliere „INSPIR-O!”.
Denumirea programului: Programului Naţional de Mentorat pentru Femei Consiliere „INSPIR-O!”.
Termenul de valabilitate a ofertei financiare este de 60 zile.
Termenul limită de prezentare a ofertelor este 25 mai 2016.
Pentru informații suplimentare: Rodica Ivascu sau Olga Sirbu tel. 022 23 70 89,
e-mail rodica.ivascu@gmail.com; olga.sirbu.cpd@gmail.com
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