Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”
Axa prioritară 3: „Locuri de muncă pentru toți”
Obiectivul specific 3.8: „Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă”
Titlul proiectului: „Creșterea gradului de competitivitate a angajaților, antreprenorilor și a întreprinderilor care activează în domeniile
SNC/SNCDI - Creștem Competitivitatea IMM”
Număr de identificare al contractului: POCU/227/3/8/117617

CLARIFICARI
privind achiziţia publică privind
Contractul de prestari servicii privind organizarea de conferinte antreprenoriat – POCU 117617
Ca urmare a solicitării de clarificări din partea unui posibil ofertant la procedura proprie privind atribuirea pentru
atribuirea contractului de prestare de servicii Contractul de prestari servicii privind organizarea de conferinte
antreprenoriat – POCU 117617, vă comunicăm următoarele:
Întrebarea 1:
Va rog sa ne transmiteti estimarea necesarului de servicii si cantitatile aferente in cazul prelungirii perioadei
conferintelor avand in vedere exprimarea acestei posibilitati din cadrul raspunsului la clarificarea transmisa de dvs din
data de 9.01.2019 ora 10:38 la intrebarea numarul 1.
Răspuns întrebarea 1:
Se vor asigura serviciile solicitate prin caietul de sarcini pentru 362 participanti, pentru intreaga perioada de derulare a
conferintelor. Prelungirea perioadei de derulare a conferintelor se va realiza numai in cazul in care pe perioada celor 2
zile de conferinte nu se va atinge numarul de 362 participanti.
Întrebarea 2:
Referitor la intrebarea numarul 3 din clarificarea anterioara, va rugam sa ne precizati daca numarul de 362 reprezinta
cantitatea maximala sau aceasta valoare se inmulteste cu numarul de zile per conferinta.
Răspuns întrebarea 2:
Se solicita pentru conferintele organizate, sa participe un numar total de 362 persoane.
Întrebarea 3:
Va rugam sa ne precizati care este numarul maxim pentru care se asigura serviciile. Precizam ca in caietul de sarcini
este precizat doar numarul minim iar aceasta informatie nu este utila in stabilirea costurilor si realizarea ofertei
financiare"
Răspuns întrebarea 3:
Oferta financiara se va intocmi pentru un numar de 362 participanti.

