Nr. 773/SIPOCA 3/11.09.2017

Raspuns solicitare clarificari nr. 771/SIPOCA 3/11.09.2017

Referitor la procedura de achizitie publica avand ca obiect „Organizarea de evenimente –
conferinta nationale”, Cod CPV – 79952000-2 publicata pe site-ul Ministerului Educatiei ”, vă
transmitem prin prezenta urmatoarele intrebari:

Intrebare nr. 1
Va rugam sa exemplificati documentele din care sa reiasa faptul ca ofertantul dispune de baza
materiala necesara desfasurarii evenimentului pentru care a depus oferta, pe perioada solicitata.
Raspuns: Exemplificare : document din care sa reiasa faptul ca ofertantul dispune de baza
materiala necesara desfasurarii evenimentului : confirmarea hotelului/contract de
locatiune/rezervare ferma/contract de inchiriere, fara a se limita la acestea.
Intrebare nr. 2
In cazul in care solicitantul este organizator de evenimente, care sunt documentele pe care trebuie
sa le puna la dispozitia Autoritatii Contractante pentru demonstrarea capacitatii tehnice, avand in
vedere ca autorizatia sanitara a unitatii de cazare si certificatul de clasificare alaturi de anexa
acestuia nu pot fi solicitate in acest moment unitatii ce urmeaza a fi selectata pentru desfasurarea
evenimentului.
Raspuns: Pentru a face dovada indeplinirii cerintelor tehnice, au fost solicitate documente ca
autorizatia sanitara a unitatii de cazare si certificatul de clasificare alaturi de anexa acestuia.
Acestea se solicita unitatilor hoteliere pentru care depuneti oferta, selectia acestora urmand
a avea loc ulterior, la nivelul autorității contractante.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate
Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Intrebare nr. 3
Va rugam sa ne puneti la dispozitie formularele necesare elaborarii ofertei financiare, in cazul in
care acestea au fost elaborate si agreate de Autoritatea Contractanta intr-un format standard.
Răspuns: Se va prezenta oferta financiară sub forma următoare:
SERVICII

Preţ unitar/zi

Nr. camere

Nr. zile
cazare

Total fără TVA

Preţ unitar/zi

Nr. Pers.

Nr. mese

Total

Cazare cameră single /dublă în regim single cu mic
dejun inclus
TOTAL OFERTĂ CAZARE
SERVICII
Pauza de lucru 1-tip pauza cafea
Pauza de lucru 2- tip dejun
Pauza de lucru 3-tip pauza de cafea
Pauza de lucru 4-tip cina
TOTAL OFERTĂ PAUZE DE LUCRU
Deconturi transport (val. /participant)
TOTAL OFERTĂ FĂRĂ TVA
TVA
TOTAL , inclusiv TVA

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate
Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

