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Raspuns solicitare clarificari 
Nr. 26/14.02.2022 
 
 
 
Referitor la Anuntul de Publicitate [ADV1270425], regasiti raspunsurile la cererea de clarificari: 
  

• Va rog sa specificati daca hotelul /hotelurile ofertate pot fi si fara aer conditionat sau 
este o conditie de descalificare 

R: Hotelurile ofertate, inclusiv sala de conferinta trebuie sa dispuna de instalatie de aer 
conditionat/ instalatie de incalzire, posibilitate de aerisire si lumina naturala 

• Va rog sa specificati daca oferta se va face pentru toate cele 3 orase ; va fi o singura 
varianta aleasa de catre ofertant sau vom asigura serviciile in unul din orasele solicitate in functie 
de disponibilitatea de la momentul cererii. 

R: Se vor asigura serviciile in unul din orasele solicitate in functie de disponibilitatea de la 
momentul cererii   

• Referitor la sala de conferinta ,va rog sa specificati capacitatea minima solicitata ,tinand 
cont de legislatia in vigoare privind Covid 19.Va rog sa specificati suprafata pentru a fi clar pentru 
toti participantii la procedura . 

R: Capacitatea salii de conferinta  trebuie raportata la numarul de 34 de persoane care participa 
la ateliere, asezarea mesei in U SHAPE, vizibilitatea prezidiului si a display-ului de catre toti cei 
prezenti si avand in vedere legislatia in vigoare privind Covid 19 (conform HG 171/2022 
capacitatea salii trebuie sa fie de ~140mp (34x4mp/pers=136mp min))  

• Referitor la materialele de lucru ,va rog sa specificati daca la ofertare trebuie sa 
transmitem si mostre sau acestea se vor transmite inainte de eveniment ,pentru bun de tipar. 

R: Mostrele se transmit dupa finalizarea procedurii, de catre ofertantul castigator, pentru bunul 
de tipar. 



 

 
 
 

 

• De asemenea ,referitor la materile, va rog sa specificati daca acestea se vor achizitiona si 
achita o singura data sau pentru fiecare eveniment in parte.Solicit acest raspuns deoarece 
costurile sunt diferite in functie de numarul de materiale produse/tiparite. 

R: Materialele de lucru personalizate se vor achizitiona si achita o singura data. materialele din 
mapa si ecusoanele vor fi diferite pentru fiecare eveniment in parte si se vor transmite de AC 
catre prestator impreuna cu lista participantilor inainte de evenimente. 

• Referitor la ecusoane,acestea vor fi asigurate de catre autoritatea contractanta  sau vor 
fi emise de catre ofertant.Nu este foarte clar specificat in caietul de sarcini. 

R: Vor fi emise de prestator, in baza listei de participanti transmisa de AC inainte de eveniment 

• Referitor la lista de prezență, va fi asigurata de autoritatatea contractanta si prestatorul 
va fi  responsabil  pentru obținerea tuturor semnăturilor de prezență și de predarea listelor 
completate corespunzător cu semnăturile tuturor participanților ? 

R: Lista de prezenta va fi emisa de prestator in baza listei de participanti transmisa de AC 
inainte de eveniment si va fi responsabil pentru obtinerea tuturor semnaturilor 

 
 
 
 

Laura Popescu 
Director dezvoltare si proiecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


