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Raspuns la solicitarea de clarificare nr.1
Achizitie servicii pentru organizare evenimente în marja exercitarii Presedintiei României
la Consiliul UE 2019
Întrebarea nr.1
In vederea elaboararii propunerii tehnice si luand in considerare specificatiile
organizatorice ale srviciilor de cazare mentionate in caietul de sarcini al procedurii, la punctul
4.1, respectiv: ”Serviciile de cazare vor fi asigurate, conform solicitarii beneficiarului, daca va fi
cazul in diferite orase ale tarii, (ex: Brasov, Sibiu, Constanta etc), potrivit programului și locației
deja prestabilite și aprobate la nivelul autorității contractante, cu respectarea următoarelor
condiții minime de confort: igienă și curățenie ireproșabile, liniște, lumină naturală, mobilier
funcțional și confortabil, camera de baie proprie – cu cadă și duș, dotată cu articole de igienă
obligatorii, conexiune internet gratuită în cameră și în hotel, aer condiționat sau climatizare”,
va rugam sa ne transmiteti lista locatiilor deja prestabilite si aprobate, pentru toate tipurile de
servicii solicitate a fi prestate.
Răspuns nr. 1
Precizam ca locatiile solicitate pentru serviciile de cazare vor fi in unitati hoteliere de 4*,
acestea urmand a fi agreate in prealabil de catre autoritatea contractanta la momentul aparitiei
necesitatii si in functie de natura evenimentului, locatiile neputand fi alese in mod arbitrar de
catre operatorii economici din ratiuni care tin de reguli de protocol si securitate a participantilor.
(ex: Radisson Blu Hotel Bucuresti, Hotel Novotel Bucuresti, Hotel Ramada Sibiu, Hotel Continental
Forum Sibiu, etc).
Întrebarea nr.2
Avand in vedere complexitatea si importanta evenimentelor ce urmeaza a fi desfasurate,
conform caietului de sarcini si luand in considerare specificatiile organizatorice ale caietului de
sarcini, la punctul 5, respectiv: ”Valoarea totală a ofertei financiare va cuprinde toate tipurile
de servicii solicitate de autoritatea contractanta .Derularea contractului se va realiza prin
transmiterea de comenzi de la beneficiar către prestator. Comenzile se vor emite pentru o
perioadă determinată, stabilită conform necesitătilor beneficiarului. Comenzile vor contine
informatii privind tipul de servicii necesare si perioada exactă de prestare.Pentru o perioadă
determinată se pot emite una sau mai multe comenzi”, va rugam sa ne clarificati perioada
minima, inainte de eveniment, de transmitere a comanzii scrise si ferme din partea autoritatii
contractante.
Răspuns nr.2
Ca regulă, comenzile vor fi emise într-un timp rezonabil cu 3 zile înainte de data
evenimentului și vor conține informații privind data, locația, numărul de participanti, persoanele
responsabile, persoanele de contact. După caz, pot interveni situații excepționale, care vor fi
comunicate în regim de urgență. Prestatorul are obligația de a confirma primirea și îndeplinirea
comenzii, conform solicitării.

