NR. 1436/SIPOCA 3/02.10.2018

Raspuns solicitare clarificari nr. 1435/SIPOCA 3/ 02.10.2018
REFERINTA : Documentatia de atribuire pentru achizitia de servicii de organizarea

evenimente – curs intruire R8 in cadrul proiectului ,,Dezvoltarea capacității Ministerului
Educației Naționale și Cercetării Științifice de monitorizare și prognoză a evoluției
învățământului superior în raport cu piața muncii” SIPOCA 3
1. In cazul in care serviciile de cazare vor fi asigurate in mai mult de o locatie,

respectiv la nivelul a 2 sau maxim 3 locatii hoteliere (conform caiet de sarcini), nu este
obligatoriu ca fiecare dintre aceste locatii sa dispuna de sali de conferinta la nivelul
carora sa se desfasoare sesiuni ale cursului de instuire.
Raspuns: Autoritatea contractanta confirma faptul ca nu este necesar ca fiecare locatie sa
dispuna de sala de conferinta, insa macar o locatie de cazare sa aiba nr de sali de
conferinta solicitate.

2. Va rugam sa ne transmiteti formularele aferente documentatiei de atribuire (inclusiv
formularul de oferta financiara insotit de anexa – centralizator preturi).
Raspuns: Mai jos forma sub care va fi prezentata oferta financiara:
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

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

TOTAL OFERTĂ
PAUZE DE LUCRU
Inchiriere Sali
Deconturi transport (val.
medie/participant)
Cheltuieli administrative
TOTAL OFERTĂ FĂRĂ
TVA

TVA
TOTAL , inclusiv TVA

3. Dintr-o eroare, in documentatia de achizitii s-a facut referire la formulare destinate pentru
facilitarea elaborarii si prezentarii ofertei, insa autoritatea contractanta, conform fisei de date, solicita
documente emise de alte institutii (certificate fiscal, certificate ONRC, etc.). Declaratia de neincadrare in
prevederile art. 59-60 din Legea 98/2016 se regaseste pe site-ul ANAP.

Manager proiect,
Merima Carmen PETROVICI

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

NR. 1436/SIPOCA 3/02.10.2018

Raspuns solicitare clarificari nr. 1437/SIPOCA 3/ 02.10.2018

Referitor la documentatia de atribuire pentru achizitia de servicii de organizare evenimente-curs
instruire R8 (SIPOCA 3) va rog sa ne clarificati urmatorul aspect.
La inceputul capitolului III Formulare si model contract furnizare se face referire la "Sectiunea
IV" care contine formularele destinate pentru facilitarea elaborarii si prezentarii ofertei.
Nu am reusit sa identificam in cadrul documentatiei formularele respective (obligatorii pentru toti
ofertantii) motiv pentru care va solicitam sa ni le transmiteti la aceasta adresa de mail
Raspuns: Dintr-o eroare, in documentatia de achizitii s-a facut referire la
formulare destinate pentru facilitarea elaborarii si prezentarii ofertei, insa autoritatea
contractanta, conform fisei de date, solicita documente emise de alte institutii (certificate
fiscal, certificate ONRC, etc.). Declaratia de neincadrare in prevederile art. 59-60 din Legea
98/2016 se regaseste pe site-ul ANAP.
Va transmit mai jos forma sub care va fi prezentata oferta financiara:

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
Inchiriere Sali
Deconturi transport (val.
medie/participant)
Cheltuieli administrative
TOTAL OFERTĂ FĂRĂ
TVA
TVA
TOTAL , inclusiv TVA

Manager proiect,
Merima Carmen PETROVICI

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

