Ref. Documentatia de atribuire pentru achiziţia publică de Servicii de reuniuni şi
conferinţe organizate la hotel ( CPV- 55120000-7)
PROIECT ,, Un învăţământ performant bazat pe decizii fundamentate - Strategii de
valorificare a evaluărilor internaţionale privind rezultatele învăţării”
POSDRU/55/1.1/S/35279
Răspunsuri la următoarele solicitări de clarificare :
1)Intrebare: LOT 1 - Bucuresti - seria 4: Pentru 63 participanti nu sunt necesare 3 sali x 25
locuri. Corectati numarul de participanti sau numarul de sali.
Răspuns: Autoritatea contractantă înțelege să modifice numărul de săli la 2(30 de
locuri fiecare).
2) Intrebare: LOT 1 - Bucuresti - seria 5: Nu se solicita sala. Pranzul si pauza de cafea vor fi
catering ca la seria 3? Confirmati.
Răspuns: Autoritatea contractanta solicită un număr de 2(două) sali x 25 locuri.
Prânzul și pauza de cafea vor fi servite în regim de bufet suedez.
3) Intrebare:LOT 1 - Bucuresti - seria 6: Pentru 60 participanti nu sunt necesare 3 sali x 25
locuri. Corectati numarul de participanti sau numarul de sali.
Răspuns: Autoritatea contractantă înțelege să modifice numărul de săli la 2(30 de
locuri fiecare).
4) Întrebare:LOT 2 - Cluj - seria 2:
- Pentru 35 participanti nu sunt necesare 2 sali x 25 locuri. Corectati numarul de
participanti sau numarul de sali.
- Pentru cele 5 persoane cazate nu se solicita Cina?
Răspuns: Autoritatea contractantă înțelege să mențină neschimbat numărul de săli:
2 săli (25 de locuri fiecare). (În această serie participă și persoane care domiciliază
în CJ pentru care nu sunt solicitate servicii de masă)
Pentru cele 5 persoane cazate se va asigura cina.
5) Întrebare: LOT 4 - Bacau - seria 1: Perioada de desfasurare este 04.04.2013 - 07.04.2013
(3 nopti/ 4 zile) iar serviciile solicitate corespund unui sejur de 2 nopti/ 3 zile. Corectati
cantitatile de servicii sau perioada de desfasurare.
Răspuns: Autoritatea contractantă modifică serviciile solicitate astfel:
specificații pt. mic dejun, dejun si cina: minim 5 feluri de mâncare pt. fiecare masa,
servire in regim bufet suedez (posibilitatea optării pt. meniu bufet suedez vegetarian
etc.) - 3 mic dejun, 3 dejun, 3 cina x 55 de personae
6) Întrebare:LOT 4 - Bacau - seria 3: Se solicita cazare pentru 30 persoane si Cina pentru
numai 25. Corectati.
Răspuns: Se vor asigura condițiile de cazare conform specificațiilor minimale
cuprinse în caietul de sarcini pentru 25 de persoane.

7) Întrebare:LOT 4 - Bacau - seria 4: Se solicita cazare pentru 45 persoane si Cina pentru
numai 25. Corectati.
Răspuns: Se vor asigura servicii de servire a mesei pentru 45 de persoane, in regim
bufet suedez.
8) Întrebare:LOT 5 - Iasi - seria 1: Pentru 105 participanti nu sunt necesare 5 sali x 25
locuri. Corectati numarul de participanti sau numarul de sali.
Răspuns: Participanții la această serie au cinci specialități diferite și urmează să
primească un curriculum de formare special pentru fiecare dintre acestea, livrat
fiecare de câte o echipă de formatori specializată pe o anumită disciplină. Astfel,
autoritatea contractantă înțelege să mențină neschimbat numărul de săli și de
participanți.
9) Întrebare:LOT 6 - Timisoara - seria 2: Pentru 90 participanti nu sunt necesare 5 sali x 25
locuri. Corectati numarul de participanti sau numarul de sali.
Răspuns: Participanții la această serie au cinci specialități diferite și urmează să
primească un curriculum de formare special pentru fiecare dintre acestea, livrat
fiecare de câte o echipă de formatori specializată pe o anumită disciplină. Astfel,
autoritatea contractantă înțelege să mențină neschimbat numărul de săli și de
participanți.
10) Întrebare:In situatia in care depunem oferte pentru mai multe loturi, setul de
Documente de calificare trebuie depus pentru fiecare lot sau este suficient un singur
exemplar?
Răspuns: Plicul care va conține documentele de calificare în original va fi depus întrun singur exemplar.
11) Întrebare: Va rugam sa reverificati cerintele pentru:
-serviciile de masa (mic dejun, dejun, cina)
-pauze de cafea
-dotari sali de conferinta si consumabile/ servicii aferente
-materiale care trebuie achizitionate/ predate cursantilor
-alte activitati in sarcina Ofertantului
Consideram ca cerintele cuprinse in Documentatie sunt exagerat de mari fata de bugetele
alocate pe fiecare lot.
Răspuns: Bugetul alocat acestei activități din cadrul proiectului POSDRU ID 35279
are la baza Legea Finanțelor Publice, o listă de cheltuieli eligibile aprobată de
AMPOSDRU și cuantumuri valorice maximale precise aprobate prin documente
interne ale Ministerului Educației Naționale și ale Institutului de Științe ale
Educației. Vor fi luate în considerare doar ofertele care vor raspunde cerințelor
tehnice minimale și se vor încadra în valorile estimate propuse.

