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Raspuns la solicitarea de clarificare nr.1
Achiziția serviciilor de închiriere constructii temporare de tip cort, necesare pentru
Summit-ul de la Sibiu - 9 mai 2019

Întrebarea nr.1
Va rugam sa precizati data la care se poate incepe instalarea echipamentelor?
Răspuns nr. 1
Referitor la data inceperii instalarii echipamentelor (dotări si climatizare), aceasta va fi stabilita
conform prevederilor caietului de sarcini la punctul 4 lit. c) - Receptie si verificari in baza
graficului de prestare agreat de comun acord cu ofertantul declarat castigator.
Întrebarea nr.2
Cine se ocupa se securitatea lucrarii (paza) in perioada de montaj si demontaj? Paza materiale?
Răspuns nr.2
Mentionam ca până la data la care corturile si echipamentele vor deveni operationale si vor fi
receptionate de beneficiar, paza materialelor/ echipamentelor cade în sarcina prestatorului.
Întrebarea nr.3
Care este spatiul disponibil in fiecare locatie pentru amenajarile necesare (organizare de santier)?
Răspuns nr. 3
Organizarea de santier va fi facuta in zona perimetrului de amplasare a corturilor, fara a
afecta/bloca arterele de circulatie aferente.
Întrebarea nr.4
Va rugam sa transmiteti detalii legate de: autorizatiile de transport, restrictii de ore si tonaj,
parcarea camioanelor si depozitarea materialelor ramase.
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Răspuns nr.4
Facem precizarea ca detaliile cu privire la autorizatiile de transport, restrictii de ore si tonaj,
parcarea camioanelor si depozitarea materialelor ramase vor fi comunicate ofertantului desemnat
castigator, dupa consultarea cu autoritatile locale cu atributii in domeniu, din Sibiu.
Întrebarea nr.5
Va rugam sa specificati unde vor fi amplasate pubelele pentru depozitarea deseurilor?
Raspuns nr.5
Facem precizarea ca detaliile cu privire la amplasarea pubelelor pentru depozitarea deseurilor
vor fi comunicate ofertantului desemnat castigator, dupa consultarea cu autoritatile locale cu
atributii in domeniu, din Sibiu.
Întrebarea nr.6
Va rugam sa ne specificati daca se pot inlocui containerele de toaleta cu doua usi din Piata Huet
si Aeroport, cu cate doua containere cu o usa?
Raspuns nr.6
Facem precizarea că propunerile tehnice vor fi intocmite asa cum a fost solicitat de catre
autoritatea contractanta prin caietul de sarcini, respectiv containere cu 6 cabine individuale,
grupate cate 3 pentru utilizare femei/bărbați, cu intrări separate.
Întrebarea nr.7
Ce tip de panou despartitor (delimitare spatiu) se cere pentru cabinele cort interpreti?
Răspuns nr.7
Mentionam ca tipul de panou despartitor (delimitare spatiu) pentru cabinele din cortul pentru
interpreti nu este mentionat la nivelul prezentului caietul de sarcini, intrucat cabinele de
traducere nu fac parte din obiectul prezentei achizitii. Mentiunea referitoare la zona de lucru
interpreti - cabine 3 persoane – 25 bucati a fost facuta pentru o mai buna imagine a asupra
dimensiunii/compartimentarii cortului in discutie.
Întrebarea nr.8
Ce dimensiuni trebuie sa aiba vestiarele? Unde sunt acestea pozitionate pe schite?
Raspuns nr. 8
Dimensiunea vestiarelor va fi de 0,3 x 0,3 x 0,4m. Panourile modulare vor contine numarul total
de vestiare prevazut in listele de cantitati pentru fiecare tip de cort in parte. Pe schite, vestiarele
sunt figurate, in zonele de acces in corturi.
Întrebarea nr.9
Ce logistica trebuie furnizata la Liceul Brukenthal?
Raspuns nr. 9
Facem precizarea ca la liceul Brukenthal nu trebuie furnizata logistică. Amenajarea, dotarea sau
utilarea Liceului Brukental nu face parte din obiectul prezentei achizitii.
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Întrebarea nr.10
Care este data limita pentru demontarea echipamentelor de la incheierea evenimentelor?
Raspuns nr. 10
Data limita pentru demontarea echipamentelor va fi mentionata in ordinul de demontare emis de
catre beneficiar. Data va fi stabilita de comun acord cu prestatorul, in functie de complexitatea
lucrarilor.
Întrebarea nr.11
In zonele de relas ale corturilor sunt specificate asigurarea canapelelor cu 3 locuri. Pot fi utilizate
canapele cu 2 locuri, cu respectarea nr total de locuri per cort?
Raspuns nr. 11
Facem precizarea că propunerile tehnice vor fi intocmite cu respectarea cerintelor minime
solicitate la nivelul caietului de sarcini, respectiv se vor asigura doar canapele cu 3 locuri.
Întrebarea nr. 12
Pentru detaliile structurale si de organizare a spațiului corturilor P1,P2,P3 si C4 nu se specifica
faptul ca la mesele solicitate se asigura si prizele. Va rugam sa ne confirmati daca nu luam in
calcul si asigurarea prizelor.
Răspuns nr.12
Conexiunile electrice si cablarea structurata fac obiectul unei alt contract. Ofertantul mobilierului
va permite accesul si suportul celorlalti prestatori pentru montarea prizelor pe mesele puse la
dispozitie de catre acesta.
Întrebarea nr.13
In schita cu planul Piata Huet, s-a identificat zona LC1- Liceul Bruckenthal care cuprinde o serie
de spatii de lucru si zona lounge pentru delegati in legatura cu care nu se face nicio solicitare in
caietul de sarcini. Va rugam sa ne specificati daca pentru aceasta zona sunt necesare echipamente
sau elemente de mobilier pe care ar trebui sa le luam in calcul atat in oferta tehnica cat si in
oferta financiara.
Raspuns nr.13
A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 9
Întrebarea nr.14
La corturile de conferinte C1, C si C3 in cadrul sectiunii Mobilier si dotari interior se solicita un
podium 5X2,5mX0,45 m, platformă pentru 3 cabine -5 X2,5 X 0,45 m, platforma pt. camera TV 5
X2,5 X 0,45m. Avand in vedere dimensiunile solicitate va rugam sa ne spuneti daca este necesar
sa asiguram si trepte/scara de acces pe platforma.
Răspuns nr.14
Precizam ca podiumurile si platformele vor fi executate cu trepte de acces, conform planurilor
puse la dispozitia ofertantilor.
Întrebarea nr.15
La cortul de conferinte C4 – la rubrica iesiri de lucru si de urgenta – se solicita 2 usi duble, in
schita am identificat o singura usa de acces. Va rugam sa ne confirmati ce tip de usa luam in calcul
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Raspuns nr. 15
Mentionam ca pentru Cortul C4 vor fi ofertate conform caietului de sarcini si a listei de cantitati,
respective 4 usi duble (minim 150 cm) cu autoinchidere.
Întrebarea nr.16
La cortul aeroport tip 2 A2 si A3- la rubrica iesiri de lucru si de urgenta – se solicita 2 usi duble,
in schita am identificat o singura usa de acces. Va rugam sa ne confirmati ce tip de usa luam in
calcul?
Raspuns nr. 16
Mentionam ca vor fi ofertate pentru corturile din aeroport tip 2 A2 si A3 conform caietului de
sarcini si a listei de cantitati, respectiv 2 usi duble (minim 150 cm) cu autoinchidere pentru fiecare
cort in parte.
Întrebarea nr.17
La corturile de control acces tip 2 (CA4, CA5, CA6, CA7, CA8, CA9,CA10,CA11,CA12) la rubrica
iesiri de lucru si de urgenta – se solicita 2 usi duble. In schita plan general nu se pot vizualiza
numarul de usi. Va rugam sa ne confirmati cate usi exista pentru aceasta categorie de corturi.
Raspuns nr. 17
Mentionam ca pentru corturile de control acces tip 2 (CA4, CA5, CA6, CA7, CA8,
CA9,CA10,CA11,CA12) vor fi ofertate conform caietului de sarcini si a listei de cantitati, 2 usi
duble cu autoinchidere pentru fiecare cort in parte.
Întrebarea nr.18
In planul Sibiu corturi – aeroport cortul de tip A1 prevede 4 usi , in caietul de sarcini sunt
specificate 2 usi. Va rugam sa ne confirmati cate usi sunt necesare.
Raspuns nr. 18
Mentionam ca vor pentru tipul de cort A1 vor fi ofertate conform caietului de sarcini si a listei de
cantitati, 2 usi duble (minim 150 cm) cu autoinchidere.
Întrebarea nr. 19
La corturile de interpreti I 1- in sectiunea Detalii structural si de organizare a spatiului- se specifica
zona de lucru interpreti – cabine 3 persoane – 25 bucati. Va rugam sa ne confirmati daca aceasta
zona trebuie considerata in oferta tehnica si financiara.
Raspuns nr. 19
Mentiunea referitoare la zona de lucru interpreti - cabine 3 persoane – 25 bucati a fost facuta
pentru o mai buna imagine a asupra dimensiunii/compartimentarii cortului in discutie. Cabinele
de traducere nu fac parte din obiectul prezentei achizitii. Astfel, ofertele se vor intocmi fara
luarea in considerare a cabinelor.
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