Nr. 451/ETIC/24.09.2020

RĂSPUNS CONSOLIDAT
la solicitările de clarificări privind procedura având ca obiect achiziția de servicii de organizare
evenimente – dezbateri regionale Partener USV

Întrebare 1:
In detalierea celor 2 loturi se mentioneaza asigurarea serviciilor de pranz si pauza de cafea pentru 2
evenimente de cate 1 zi, cu 20 de participanti fiecare.
In detalierea tabelara a ofertei financiare, insa, se mentioneaza cate 2 pauze de tip dejun pentru fiecare
eveniment, respectiv un total de 40 de pauze de tip dejun per eveniment. Va rugam clarificații.
Răspuns:
Referitor la detalierea propunerii financiare pentru fiecare lot, se va citi astfel:
LOT 1 - Buzău
SERVICII

Preţ
unitar

Cantitate

Servicii de asigurare pauză de lucru
1-tip pauza cafea/participant (2
pauze x 20 participanți)

40

Servicii de asigurare pauză de lucru
2- tip dejun/participant (1 pauza x
20 participanți)

20

Servicii de cazare/persoană/zi (3
persoane X 1 zi)

3

Sala conferintă/zi

1

Total lei
fără TVA

TVA

Total lei cu
TVA

TOTAL
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LOT 2 – Suceava
SERVICII

Preţ
unitar

Cantitate

Servicii de asigurare pauză de lucru
1-tip pauza cafea/participant (2
pauze x 20 participanți)

40

Servicii de asigurare pauză de lucru 2tip dejun/participant (1 pauză x 20
participanți)

20

Sala conferintă/zi

1

Total lei
fără TVA

TVA

Total lei cu
TVA

TOTAL
Întrebare 2:
In cadrul lotului 1, la evenimentul ce va avea loc la Buzau,se solicita asigurarea serviciilor de cazare
pentru un numar de 3 persoane, 1 noapte. Va rugam sa precizati daca se va asigura cazarea in noaptea
pre-eveniment sau in noaptea post-eveniment.
Răspuns:
Pentru evenimentul care va avea loc la Buzău, serviciile de cazare se vor asigura în noaptea preeveniment.
Întrebare nr. 3
Serviciile de asigurare pauza de lucru dejun sunt in numar de 2 dejunuri/persoana sau de 1
dejun/persoana? (avand in vedere ca evenimentul se desfasoara pe perioada unei singure zile?
Răspuns:
Serviciile de asigurare pauze de lucru dejun sunt de 1 dejun/persoană.
Întrebare nr. 4
Serviciile de asigurare pauza de lucru dejun – pauza de cafea sunt in numar de 1 pauza cafea/persoana
sau de 2 pauze de cafea/persoana? (având in vedere ca evenimentul se desfasoara pe perioada unei
singure zile?
Răspuns:
Serviciile de asigurare pauză de lucru – pauze de cafea sunt în număr de 2 pauze de cafea/persoană.

