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Solicitare de ofertă servicii organizare dezbateri
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB), în parteneriat cu Asociația pentru
Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov (APDT Brașov) și Agenția de
Dezvoltare Economică și Regională (ADER) implementează în perioada 11 mai 2018 – 10
septembrie 2019 proiectul „POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă”, cod SIPOCA 251 și
cod MySMIS+ 111701, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă
În vederea organizării dezbaterilor publice perioada noiembrie 2018 – mai 2019:
Datele de derulare a dezbaterilor și locațiile sunt pot fi modificate de comun acord cu prestatorul
dar nu mai mult de 30 de zile înainte de derularea evenimentelor.
București
Timișoara
Tărgu Jiu sau Craiova
Constanța
Ploiești
Cluj
Sibiu
Suceava
Iași sau Piatra Neamț
Brașov

Dată eveniment
17 noiembrie 2018
11 decembrie 2018
18 ianuarie 2019
31 ianuarie 2019
1 februarie 2019
7 februarie 2019
8 februarie 2019
14 martie 2019
12 aprilie 2019
9 mai 2019

Se solicită achiziția de servicii de închiriere sală pentru evenimente și servicii de masă pentru
participanții la dezbateri.
Valoarea estimată pentru închiriere săli este de 3.500 lei fără TVA (în medie 350 lei/ sală).
Valoarea estimată pentru servicii masă dezbateri 15.126 lei fără TVA (în medie 50,42 lei/
participant la dezbateri).
Condiții sală
- Locație centrală cu acces facil inclusiv pentru persoane cu dizabilități
- Sală de conferințe de minim 30 de persoane
- Dotări minimie – flipchart, pointer, acces internet wireless gratuit, sonorizare cu
microfoane etc.
Servicii minime masă
- Cafea/ceai, apă plată/minerală, suc
- Mini sendviciuri
- Elemente de tip fingerfood
- Patiserie sărată și dulce.
Numărul de persoane pentru fiecare dezbatere va fi comunicat cu minim 3 zile înainte de
derularea evenimentului.
Întocmit,
Manager proiect
Luciana Gliga

