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Ordonator principal de credite delegat
pentru pregătirea și exercitarea de către
România a Președinției Consiliului UE

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
Vă rugam sa ne transmiteti o schita pentru usile din interior si iesirile de urgenta – prelate pentru corturile
C2 si C3 dimensiuni 10x25
Răspuns nr. 1
Facem precizarea că schitele din care reiese pozitionarea si dimensiunile usilor din interior precum si a
iesirilor de urgenta, respectiv planurile pentru “Corturi conferinte in Piata Mica”, “Zona Conferinţe şi Presă
în Piata Mică şi concert în Piaţa Mare” si “Zona Conferinte şi Presă în Piaţa Mică” au fost postate pe pagina
ww.mae.ro la sectiunea Achizitii.
Întrebarea nr.2
Pereții despărțitori dintre cele doua camere din interiorul cortului din ce material vor fi realizati?
Răspuns nr.2
Precizăm că pereții despărțitori pentru delimitare sali conferință vor avea izolare fonica. Deasemenea, peretii
vor include usi duble de acces, conform planului postat.
Întrebarea nr.3
Pentru Cort Central de Presa P1 – 10x60 , exista neconcordanta intre punctele 4 si 8 cu privire la numarul de
mese. Astfel, va rugam sa ne specificati numarul corect necesar pentru mese catering, mese de lucru, scaune
si cosuri de gunoi.
Răspuns nr. 3
Având în vedere neconcordanta intre punctele 4 si 8 ale caietului de sarcini cu privire la numarul de mese (
mese de catering, mese de lucru, scaune si cosuri de gunoi), mentionam ca numarul corect pentru mobilier
si dotari interior este cel mentionat in cadrul centralizatorului de preturi, respectiv 8 mese catering, 20 mese
de lucru, 200 scaune fixe pt. birou, 28 cosuri gunoi. Astfel, pentru întocmirea corecta a ofertei se va utiliza
documentul ”Centralizator de preturi” postat în cadrul anuntului privind- Achizitia serviciilor de inchiriere
constructii temporare de tip cort, necesare pentru Summit-ul de la Sibiu – 9 mai 2019”.

Întrebarea nr.4
Va rugam sa ne specificati numarul total de cosuri de gunoi penru interior -Cort Central de Presa P2 – 15x45.
Răspuns nr.4
Mentionam ca numarul de cosuri de gunoi solicitat pentru Cort Central de Presa P2 – 15x45 este cel
mentionat in cadrul centralizatorului de preturi, respectiv 30 bucati. Pe cale de consecință pentru intocmirea
corectă a ofertei, se va utiliza documentul ”Centralizator de preturi” postat în cadrul anuntului privindAchizitia serviciilor de inchiriere constructii temporare de tip cort, necesare pentru Summit-ul de la Sibiu – 9
mai 2019”.
Întrebarea nr.5
Pentru Cort Central de Presa P3 – 10x15 exista neconcordanta intre intre punctele 4 si 8 cu privire la numarul
de mese: va rugam sa ne specificati numarul corect necesar pentru mesele de lucru.
Raspuns nr.5
Având in vedere neconcordanta intre punctele 4 si 8 din caietul de sarcini cu privire la numărul de mese de
lucru , precizam ca numărul de mese de lucru este de 5 buc. Deasemenea precizam și faptul că numarul de
mese de lucru necesar a fi instalate in cortul central de presa P3 – 10x15 si pentru care operatorii economici
vor oferta se regaseste in centralizatorul de preturi.
Întrebarea nr.6
Pentru Cort pentru Interpreti I1, există neconcordanță intre punctele 4 si 8 cu privire la numărul meselor,
canapelelor, masutelor de cafea.
Raspuns nr.6
Având in vedere neconcordanta intre punctele 4 si 8 din caietul de sarcini cu privire la numărul meselor,
canapelelor, masutelor de cafea, acesta va fi conform centralizatorului de preturi, respectiv, 4 mese de lucru,
10 canapele, 5 masute de cafea. Ofertantii vor utiliza centralizatorul de preturi in vederea intocmirii corecte
a ofertei.
Întrebarea nr.7
Va rugam sa ne comunicati dimensiunea exacta a corturilor control acces tip CA1, CA2, CA3 intrucât în caietul
tehnic este specificata o dimensiune diferita fata de cea de pe schita.
Răspuns nr.7
Precizăm ca se vor lua in considerare dimensiunile din schite, respectiv 10x5m.
Întrebarea nr.8
Pentru cort control acces tip 2 CA4 – CA12 care este numarul necesar de corturi cu 2 mese si cate cu 4 mese,
intrucat exista o neconcordanta a numarului de bucati intre caietul tehnic si schite 9 bucati comparativ cu 11
bucati.
Raspuns nr. 8
Facem precizarea ca toate corturile control acces tip 2 CA4-CA12 vor avea cate doua mese in fiecare din
corturile mentionate mai sus, conform cantitatilor mentionate in centralizatorul de preturi la sectiuea
dedicata acestor corturi. Prin urmare, ofertantii vor avea in vedere la intocmirea ofertei cantitatile cuprinse
in centralizatorul de preturi.

Întrebarea nr.9
Pentru cort aeroport tip 1 – A1, va rugam sa ne ajutati cu dimensiunea exacta a acestui tip de cort – întrucât
dimensiunea acestuia este diferită in schita fata de dimensiunile regasite in caietul de sarcini.
Raspuns nr. 9
Dimensiunea cortului A1 este cea cotata in schite, respectiv 10x20m.
Întrebarea nr.10
Pentru cort aeroport tip 2 – A2 si A3 va rugam sa ne ajutati cu dimensiunea exacta a acestui tip de cort,
intrucât dimensiunea acestora este diferita in schita fata de dimensiunile regasite in caietul de sarcini.
Raspuns nr. 10
Dimensiunea corturilor tip 2- A2 si A3 este cea cotata in schite, respectiv 5x5m.
Întrebarea nr.11
Va rugam sa ne comunicati care este data limita de depunere a ofertelor pentru aceasta licitatie, 04.03.2019
ora 11 (conform anuntului) sau 07.03.2019 ora 11 (conform calendarului procedurii de achizitie din fisa de
date a achizitie).
Raspuns nr. 11
Facem precizarea ca data limita pentru depunerea ofertelor este 07.03.2019, ora 11:00.
Întrebarea nr. 12
Referitor la cerinta din cadrul documentatiei de atribuire, SECȚIUNEA A. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI:
Punctual, etapele care se vor parcurge în cadrul procesului de evaluare a ofertelor depuse la procedura de
achizitie, sunt următoarele: (...)
- Verificarea propunerilor tehnice, depuse de ofertanții admisi în etapa de calificare, în ceea ce privește
conformitatea propunerilor tehnice prezentate cu cerințele caietului de sarcini. Verificarea conformității
privind oferta tehnică se va realiza prin analizarea documentelor prezentate în cadrul propunerii tehnice și
prin vizionarea la fața locului.
Răspuns nr.12
Facem precizarea ca textul mentionat de dvs, se va citi după cum urmează : Verificarea propunerilor tehnice,
depuse de ofertanții admisi în etapa de calificare, se va face in ceea ce priveste conformitatea propunerilor
tehnice prezentate cu cerințele caietului de sarcini. Verificarea conformității privind oferta tehnică se va
realiza prin analizarea documentelor prezentate în cadrul propunerii tehnice.
Solicitam tuturor ofertantilor ca la întocmirea ofertelor financiare sa utilizeze documentul excel –
Centralizator de preturi postat pe site-ul www.mae.ro la sectiunea Achizitii, intrucat în cadrul acestuia se
regasesc toate serviciile si preturile unitare pentru fiecare tip de cort si dotarile aferente.
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