Raspuns solicitare clarificari nr. 56 si 57 din 19.02.2018

1.

Referitor la anunțul cu privire la achizitia serviciilor de organizare intalniri de lucruconferinta de lansare cod CPV: 79952000-2, va solicităm următoarele clarificari:
1. Referitor la cerintele din caietul de sarcini ”Servicii de cazare pentru aproximativ 130 de persoane
(1 noapte) în perioada 13-14 martie 2018 în camere single sau double in regim single cu mic
dejun si cina incluse, într-un hotel încadrat la 3 stele, cu următoarele dotări: tv, baie proprie,
internet wireless. Hotelul se va afla în raza a maxim 700 m față de o stație de metrou.
Unitatea de cazare trebuie să dispună de restaurant și sala de conferinte în aceeaşi incintă (....)
Sala se va afla în același hotel în care se face cazarea si va avea o capacitate de minim 200
persoane aranjate in amfiteatru”, menționăm faptul că nu există nicio unitate hotelieră în
București care să îndeplinească toate aceste condiții, prin urmare vă solicităm să ne clarificați
dacă se poate accepta și varianta în care evenimentul să fie împarțit în două locații, una care să
asigure serviciile de cazare și cealaltă să fie responsabilă cu asigurarea serviciilor de conferință.
Răspuns : Autoritatea contractanta poate accepta și varianta în care evenimentul să fie împarțit
în două locații, una care să asigure serviciile de cazare și cealaltă să fie responsabilă cu
asigurarea serviciilor de conferință, cu condiția ca locația destinată organizării conferinței să fie
în raza a 2 km față de km 0 din București, cu asigurarea parcării pentru participanți.

2.

Referitor la anunțul cu privire la achizitia serviciilor de organizare intalniri de
lucru-conferinta de lansare cod CPV: 79952000-2, va rugam sa ne transmiteti de unde pot
fi descarcate formularele necesare a fi completate

Răspuns : Conform Documentatiei de atribuire, autoritatea contractantă a solicitat Certificat
ONRC, certificate fiscale (buget national, buget local), cazier judiciar, documente eliberate de
terțe instituții, declarație de încadrare in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016, cu
menționarea persoanelor cu funcții de decizie (declarație care se va formula conform
legislației amintite), autorizația sanitară de funcționare și certificatul de clasificare cu anexa sa
pentru locația/hotelul ofertat. Având în vedere documentele solicitate, precizăm că nu există
formulare pre-redactate la autoritatea contractantă.
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