Nr înreg. 53/26.03.2019
Attn.: Potențiali ofertanți privind Achiziția de servicii de organizare evenimente 2018
– 3 conferinte regionale pregătire implementare metodologie de clasificare si
ierarhizare, SIPOCA 16

Clarificări
Asupra documentației de atribuire pentru
Achiziția de servicii de organizare evenimente 2018 – 3 conferinte regionale
pregătire implementare metodologie de clasificare si ierarhizare
Prezentul document va fi considerat de către potențialii ofertanți ca parte a
documentației de atribuire pentru Achiziția de servicii de organizare evenimente 2018
– 3 conferinte regionale pregătire implementare metodologie de clasificare si
ierarhizare.
Asupra documentației de atribuire pentru Achiziția de servicii de organizare
evenimente 2018 – 3 conferinte regionale pregătire implementare metodologie de
clasificare si ierarhizare, Ministerul Educației Naționale – Unitatea de Management al
Proiectelor cu Finanțare Externă a primit solicitări de clarificări.
În continuare sunt prezentate răspunsurile la aceste solicitări:
Întrebare nr. 1
“În calitate de potențial ofertant vă informăm că pentru eleborarea ofertei noastre neam documentat în primul rând cu privire la disponibilitatea hotelurilor.
Am aflat că în Timișoara în același interval există un eveniment de anvergură și nu
mai este nimic disponibil.
Vă rugăm să înaintați o dată alternativă a evenimentului din Timișoara.”
Răspuns nr. 1
Suntem de acord cu modificarea documentației de atribuire astfel:
1. Cazarea la Timișoara se poate asigura în maximum 2 hoteluri, iar locația de
desfășurare a conferinței poate fi una din locațiile de cazare sau o alta față de
locația de cazare cu respectarea următoarelor cerințe:
a. cazarea se face în camere single, sau camere duble în regim de single,
(daca nu se pot asigura camere single) într-un hotel de 3 stele.
b. se va asigura transportul participanților de la hotel/hoteluri la locația de
desfășurare a conferinței, și invers (acest cost va fi inclus in prețul de
cazare și nu va fi bugetat separat).
c. Unitățile de cazare trebuie să aibă acces facil la Gara de Nord din
Timișoara (să fie la mai puțin de 2 km distanță).
d. Sala de conferințe poate să fie într-un hotel de 3 stele, iar în cazul în
care locația evenimentului nu este aceeași cu cazarea poate fi unul de
clasă superioară.
e. Micul dejun și cina se asigură la hotelul / hotelurile unde are loc
cazarea participanților

f. Prânzul și pauzele de cafea se asigură la locația de desfășurare a
evenimentului.

Întrebare nr. 2
“Având în vedere atât cererea foarte mare pentru rezervările la hotelurile
din invecinatatea Gării de Nord din București cât și timpul foarte scurt
pentru organizarea evenimentului din București, vă rugăm să ne precizați
dacă perimetrul de 1km poate fi modificat.”
Răspuns nr. 2
Se acceptă mărirea perimetrului la 1,5 km față de Gara de Nord.

Întrebare nr. 3
“În documentația de atribuire – caietul de sarcini punctul 3.1.2 - Detalierea serviciilor
de organizare evenimente la punctul 5 se menționează - cazarea se va asigura în
locația de desfășurare a conferințelor.
Întrucât numărul camerelor este destul de mare, iar posibilitățile de cazare sunt
limitate, vă rugăm să precizați dacă se acceptă cazarea participanților în două unități
hoteliere, iar în una din cele două să se organizeze conferința și serviciile de masă.”
Răspuns nr. 3
Suntem de acord cu modificarea documentației de atribuire astfel:
1. Cazarea la Iași și la Timișoara se poate asigura în maximum 2 hoteluri, iar
locația de desfășurare a conferinței poate fi una din locațiile de cazare sau o
alta față de locația de cazare cu respectarea următoarelor cerințe:
a. cazarea se face în camere single, sau camere duble în regim de single,
(daca nu se pot asigura camere single) într-un hotel de 3 stele.
b. se va asigura transportul participanților de la hotel/hoteluri la locația de
desfășurare a conferinței, și invers (acest cost va fi inclus in prețul de
cazare și nu va fi bugetat separat).
c. Unitățile de cazare trebuie să aibă acces facil la Gara din Iasi, respectiv
Gara de Nord din Timișoara (să fie la mai puțin de 2 km distanță)
d. Sala de conferințe poate să fie într-un hotel de 3 stele, iar în cazul în
care locația evenimentului nu este aceeași cu cazarea poate fi unul de
clasă superioară.
e. Micul dejun și cina se asigură la hotelul / hotelurile unde are loc
cazarea participanților
f. Prânzul și pauzele de cafea se asigură la locația de desfășurare a
evenimentului.
Întrebare nr. 4
“De asemenea, în documentația de atribuire – caietul de sarcini punctul 3.1.2
Detalierea serviciilor de organizare evenimente la punctul 4 se precizează asigurarea
cazării trebuie făcuta într-un hotel de 3 stele, întrucat numărul de camere solicitate
este destul de mare, vă rugăm să pecizați dacă se acceptă varianta cazării în unități
hoteliere care oferă servicii combinate (3+4 stele).”

Răspuns nr. 4
Cazarea se face în camere single, sau camere duble în regim de single, (daca nu se
pot asigura camere single) într-un hotel de 3 stele.

Întrebare nr. 5
“În urma studierii dosarului pentru: Achiziția de servicii de organizare
evenimente
2019
–
3
conferințe
regionale
pregătire
implementare
metodologie
de
clasificare
și
ierarhizare,
cu
data
depunerii 28 martie 2019, vă supunem atenției următoarea întrebare:
Având
în
vedere
timpul
scurt
până
la
începerea
desfășurării
evenimentelor și în urma studierii pieței am descoperit că nu există
hoteluri de 3 stele care să dispună de locuri de cazare în conformitate
cu cerințele dumneavoastră, de aceea vă întrebăm dacă se pot caza
participanții în două hoteluri și nu numai în unul singur, specificăm
că în cazul în care se acceptă cazarea și cinele în două hoteluri, vom
asigura
transportul
participantilor
în
ziua
de
conferință
între
hoteluri, fără a modifica costurile.”
Răspuns nr. 5
Suntem de acord cu modificarea documentației de atribuire astfel:
1. Cazarea la Iași și la Timișoara se poate asigura în maximum 2 hoteluri, iar
locația de desfășurare a conferinței poate fi una din locațiile de cazare sau o
alta față de locația de cazare cu respectarea următoarelor cerințe:
a. cazarea se face în camere single, sau camere duble în regim de single,
(daca nu se pot asigura camere single) într-un hotel de 3 stele.
b. se va asigura transportul participanților de la hotel/hoteluri la locația de
desfășurare a conferinței, și invers (acest cost va fi inclus in prețul de
cazare și nu va fi bugetat separat).
c. Unitățile de cazare trebuie să aibă acces facil la Gara din Iasi, respectiv
Gara de Nord din Timișoara (să fie la mai puțin de 2 km distanță)
a. Sala de conferințe poate să fie într-un hotel de 3 stele, iar în cazul în
care locația evenimentului nu este aceeași cu cazarea poate fi unul de
clasă superioară.
b. Micul dejun și cina se asigură la hotelul / hotelurile unde are loc
cazarea participanților
c. Prânzul și pauzele de cafea se asigură la locația de desfășurare a
evenimentului.

