Nr. V3 - 463/ 18.04.2019

Răspuns la solicitarea de clarificare nr.1
Achiziția serviciilor de catering, necesare pentru Summit-ul de la Sibiu din 8 - 9 mai 2019,
organizat în contextul Președinției Consiliului UE

Ca urmare a solicitării de clarificări adresată de un operator economic în data de 18.04.2019 cu privire
la următoarele aspecte:
Imposibilitatea realizarii bugetului evenimentului fara informatii clare despre numarul de mese solicitate in
data de 09 mai.
Este o variabila cu o influenta determinanta in economia bugetului evenimentului.
Ar fi de interes pentru noi daca ne puteti confirma ca in zilele de 08 si 09 mai, ni se vor solicita doar:
08 mai - 1 masa de tip pranz sau cina;
09 mai - 1 masa de tip pranz sau cina.
La acestea se vor adauga restul tratatiilor si coffee break-urilor.
Vom propune niste variante de preparate pe care le vom considera potrivite pentru amploarea
evenimentului si pentru conditiile de lucru.
Vom avea nevoie de confirmarea numarului final de participanti cu cel putin 5 zile in avans.
De asemenea, avem nevoie de inca o zi pentru pregatirea documentatiei de participare.
Va rog sa aveti in vedere si celelalte aspecte care complica foarte tare organizarea unui eveniment de
success, precum:
•
•
•
•

Distanta fata de Bucuresti;
Imposibilitatea identificarii unui partener de incredere in Sibiu intr-un timp scurt;
Timpul scurt avut la dispozitie pentru pregatirea evenimentului;
Cazarea echipei.
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Răspuns:
Față de clarificările solicitate, autoritatea contractantă precizează că ofertarea va viza o singură masă
caldă (cină tip bufet) în data de 08 mai 2019 și o singură masă caldă (prânz tip bufet) în data de 09 mai
2019, plus cele trei pauze de cafea, fiecare respectând cerințele descrise în caietul de sarcini. Propunerile
de meniu vor avea ca reper felurile orientative specificate în caietul de sarcini.
Confirmăm transmiterea informațiilor cu privire la numărul de participanți cu cel puțin 5 zile înainte.
În privința aspectelor care țin de logistica și organizare, înțelegem implicațiile, care variază după caz, în
funcție de distanța la care se află operatorii economici interesați, însă operatorii economici vor trebui să
țină cont de acestea, în întocmirea ofertelor.
Referitor la solicitarea de prelungire a termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă
decide prelungirea acestuia până luni, 22.04.2019, ora 11:00.
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