CLARIFICARE nr.1
la documentația de atribuire a contractului de furnizare
servicii hoteliere, de cazare și de restaurant

La documentația de atribuire a contractului de furnizare servicii hoteliere, de cazare și de
restaurant, pentru care invitația de participare a fost publicată în SEAP cu nr. 126152 din
14.07.2011, s-au primit solicitări de clarificări la care răspundem după cum urmează:
Întrebarea 1: Legat de proiectul ”Formarea cadrelor didactice învățământul profesional și
tehnic-profil servicii pentru extinderea metodei moderne interactive de învățare firma de
exercitiu” POSDRU/57/1.3/S/33440 dorim să întrebăm dacă se va returna garanția de participare
și ofertanților necâștigători.
Răspuns 1: DA - garanția de participare a ofertanților necâștigători se returnează de autoritatea
contractantă după semnarea contractului de achiziție publică cu ofertantul a cărei ofertă a fost
desemnată câștigătoare, în conformitate cu prevederile art. 88, alin.(2) din HG nr. 925 / 2006
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 34 / 2006 cu modificarile și
completările ulterioare.
Întrebarea 2: Garanția de participare pentru fiecare lot ofertat în valoare de 2 % este posibilă să
fie facută la dvs la caserie.
Răspuns 2: Garanția de participare se constituie în conformitate cu precizările de la pag. 11,
pct. VI.3 din documențatia de atribuire.
Întrebarea 3: la pct V.2.1 se solicita - Certificatul de clasificare a structurii de primire turistică,
emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului – în copie legalizată. Dacă certificatul de
clasificare a structurii de primire turistică este în copie conform cu originalul, este o problemă?
Noi, ca și agenție de turism nu avem posibilitatea de a solicita din partea hotelurilor certificat în
copie legalizată.
Răspuns 3: Certificatul de clasificare a structurii de primire turistică, emis de Ministerul
Dezvoltării Regionale și Turismului se va prezenta în forma solicitată prin documentația de
atribuire.
Întrebarea 4: Referitor la aranjamentul sălii. Din cunoștințele noastre pentru activitatea de plen
aranjamentul este în formă de teatru. Vă rog să-mi confirmați faptul dacă este trecut greșit sau
corect în documentație U-shape.

Răspuns 4: Este corectă forma solicitată de U-shape.
Întrebarea 5: Rearanjarea sălii în grupuri de 5 persoane în vederea lucrului pe ateliere se va
realiza într-o pauză de cafea?
Răspuns 5: Rearanjarea sălii în grupuri de 5 persoane în vederea lucrului pe ateliere se va face
în funcție de agenda fiecărei sesiuni / modul de formare și va fi stabilită în colaborare cu
beneficiarul.
Întrebarea 5: Pentru lotul 13 București nu este solicitată cazare ?
Răspuns 5: NU – nu este solicitată cazare.

