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 publica 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, va comunicam următoarele:
Întrebarea 1:
„Va rog sa clarificati la ce va referiti prin specificatia din caietul de sarcini “o conferinta se poate desfasura pe
parcursul a mai mult de doua zile, prestatorul fiind responsabil de organizarea si prestarea altor servicii si in
zilele urmatoare incadrandu-se in aceeasi valoare ofertata”. Va rog sa precizati cum se va proceda in cazul in
care conferinta se desfasoara pe o perioada mai mare de 2 zile, cine va suporta costurile, avand in vedere ca
valoarea ofertata este una globala si nu una per persoana per zi.
Răspuns întrebarea 1:
In situatia in care pe parcursul celor 2 zile de conferinte nu se va atinge numarul minim de participanti
solicitat, conferintele se pot desfasura pe o perioada mai mare de 2 zile, prestatorul asigurand in toata aceasta
perioada toate serviciile necesare derularii conferintelor pe cheltuiala sa.
Întrebarea 2:
„ Va rog sa clarificati daca documentele unitatilor hoteliere si nominalizarea acestora trebuie facuta la
momentul ofertarii avand in vedere ca nu avem specificata o perioada fixa sau o locatie”.
Răspuns întrebarea 2:
Nu este necesara nominalizarea unitatii hoteliere si nici prezentarea documentelor acesteia la momentul
ofertarii.
Întrebarea 3:
„ Va rog sa precizati numarul exact de coffee break-uri, pranzuri, cine si cazari ( camere), avand in vedere ca
nu reiese din caietul de sarcini numarul exact coffee break-uri, pranzuri, cine si cazari ( camere) , fiind precizat
doar numarul minim”.

Răspuns întrebarea 2:
Se solicita cazare pentru numarul de participanti specificat in caietul de sarcini, urmand ca inainte de inceperea
conferintelor Beneficiarul sa transmita numarul exact de camere necesare; serviciile de coffe-break si de masa
se vor asigura pe toata perioada derularii conferintelor, urmand a se comunica in functie de orele si zilele
stabilite pentru inceperea respectiv derularea si finalizarea conferintelor numarul de mese necesare in fiecare zi
de conferinta.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, va informam ca se prelungeste termenul de depunere a ofertelor
pana in data de 11.01.2019, ora 10.00, deschiderea acestora fiind in data de 11.01.2019 la ora 11.00.

