CLARIFICARE nr.2
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: Dorim să participăm la licitația pentru achiziţionarea de servicii hoteliere, de
cazare și de restaurant în cadrul proiectului ”Formarea cadrelor didactice din învăţământul
profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de
învăţare firmă de exerciţiu ” ID 33440 . Avem câteva întrebări pe care dorim să vi le adresăm:
a) Pentru lotul din București nu sunt cinele incluse?
b) Laptopurile și consumabilele solicitate în caietul de sarcini vor fi trecute la costul de
închiriere sală în formularul de ofertă financiară?
c) Exista un cost maxim pentru chiria sălii, așa cum aveți pentru cazare și masa? În
caietul de sarcini nu este trecut.
Răspuns 1:
a) Cheltuieile cu hrana sunt conform cu cerințele din caietul de sarcini pentru LOTUL 13 –
București, pag. 32, adică fără cine.
b) Toate cerințele privind echipamentele și consumabilele se vor include în costul de
închiriere a sălii, respectiv în formularul de ofertă – formular 9 și în centralizatorul de
prețuri – formularul 10.
c) Nu, nu există un cost maxim pentru chiria sălii, plafoanele maxime pentru cazare și
masă sunt reglementate prin Ordinul comun nr. 1117 / 2179 / 2010 al Ministerului
Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice pentru
stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor
finanțate prin POSDRU 2007 - 2013.
Precizare a Autorității Contractante
Formularul 10 – Centralizatorul de prețuri - pentru lotul 13 – București, se va citi la rândul
”cheltuieli cu hrana” și în coloana ”cantitate” după cum urmează:
...nr.pers. x ...nr.mese (dejun-uri)
în loc de
...nr.pers. x ...nr.mese (dejun-uri + cine)

