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Nr.130/21.07.2022
Ref – Răspuns consolidat solicitări de clarificări
Către: Operatorii economici interesați

Răspuns solicitare de clarificări
Având în vedere solicitarea de clarificări nr. 97/18.07.2022 înregistrată cu nr. 128/18.07.2022, ce are ca
obiect achiziționarea servciilor necesare organizării atelierelor de lucru, servicii privind organizarea de
evenimente, închiriere sală și transport participanți, Cod CPV 79952000-2 – Servicii pentru eveniemnte,
Nr. anunț ADV1302493/06.07.2022, Asociația Comunelor din România, vă comunicăm următoarele:
Întrebarea nr.1
În caietul de sarcini la cap. A.1. Servicii de cazare pentru 36 de evenimente A.1.1. Generalități mentionati:
Numărul maximum estimate de persoane: 1554 din care:
•
•

1.440 de persoane participanți la ateliere din cadrul grupului țintă (maximum 40
participanți/atelier);
și
aproximativ 36-114 persoane (1-3 persoane/atelier), reprezentanți ai autorității contractante.

Dacă la un eveniment participă 1-3 reprezentanti ai autorității contractante, la 36 de ateliere rezultă un
număr estimate de articipanți de: 36 – 108 persoane, și nu 114.
Vă rugăm să clarificați numărul estimat de participanti la fiecare din cele 36 de evenimente și per total
contract.
Răspuns întrebarea nr.1
În cadrul prezentului contract se estimează că vor participa un număr de maxim 1548 de persoane.
Autoritatea contractantă își propune ca în cadrul unui atelier de lucru să poată participa un număr minim
estimat de 40 de persoane respectiv maxim estimat de 43 de persoane. Având în vedere însă dinamica
grupului țintă, precum și durata contractului, există posibilitatea ca în cadrul unui atelier de lucru, numărul
de participanți, atât cel minim cât și cel maxim estimat să fluctueze.
În concluzie în loc de 1554 de participanți se va citi 1548.
Întreabarea nr.2
În caietul de sarcini la cap. A2.1. Serviciile de masă (mic-dejun, prânz și cină) este menționată o
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NOTA:
Oferta va conține în mod obligatoriu gramajul fiecărui preparat și prețul acestuia.

Ofertanții au obligația de a prezenta înainte de fiecare atelier de lucru un meniu diversificat pentru fiecare
zi a atelierului. În acest sens vor prezenta o listă de 10 meniuri a câte două feluri din care Beneficiarul va
alege zilnic câte 3 meniuri. Beneficiarul va anunța Prestatorul privind conținutul meniurilor alese cu
minimum 24 de ore înainte.
Vă rugăm să eliminati aceste cerinte, deoarece nu se pot prezenta la nivelul ofertei Gramajul fiecarui
preparate și prețul acestuia – având în vedere durata de derulare a contractului de 16 luni si locatiile de
derulare a celor 36 de evenimente: 15 hoteluri din 15 orase diferite din Romania. Nicun Hotel/restaurant
nu garantează că va mentine un meniu fix pe această perioada (16 luni) iar cerința în ce priveste prețul –
acesta se va regăsi în oferta financiara, la categoria – servicii de masa, inclusive 2 pauze de cafea pentru
36 de ateliere.

Răspuns întrebarea nr.2
Autoritatea contractantă menține cerința din cadrul caietul de sarcini. Facem precizarea că cerința vizează
meniurile actualizate ce vor fi transmise autorității contractane înainte de începerea fiecărui
curs/atelier, conform termenelor comunicate în cadrul documentației.

Cu stimă,
Comisia de evaluare
Cătălin-Daniel DUMITRICĂ
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