Intrebare 1.
La cele trei evenimente care se vor desfasura in luna octombrie 2016 in Belgia, sala asigurata gratuit
de Autoritatea Contractanta dispune de o conexiune internet wi-fi sau sub alta forma ? Va solicitam
sa ne comunicati acest lucru deoarece conexiunea de internet de mare viteza este necesara pentru
promovarea on-line;
Raspuns 1:
Pentru evenimentele din 2016 si 2017 va rugam sa aveti in vedere asigurarea conexiunilor de
internet de mare viteza pentru promovarea on-line.
Intrebare 2
La evenimentul care va avea loc in data de 18 octombrie 2016 in Belgia, in caietul de sarcini sunt
mentionate doua activitati necesare:
- servicii de catering
- servicii de fotografiere
La acest eveniment sunt necesare servicii de interpretariat si servicii de promovare conform Art 2.2.5
din caietul de sarcini ?
Raspuns 2:
Pentru evenimentul din 18 octombrie 2016, asa cum este mentionat in Caietul de sarcini la pag 5 –
sunt solicitate doar serviciile de catering si de fotografiere. Nu sunt necesare servicii de
interpretariat si servicii de promovare on line.
Intrebare 3
La evenimentul care va avea loc in data de 19 octombrie 2016 in Belgia, in caietul de sarcini sunt
mentionate trei activitati necesare:
- Servicii de catering
- Servicii de fotografiere
- Servicii de promovare on line
La acest eveniment este necesar serviciul de catering – respectiv pauza de cafea, conform art.2.2.2
din caietul de sarcini ?
Raspuns 3:
Asa cum este mentionat in caietul de sarcini pag 5-6, pentru evenimentul din 19 octombrie 2016 se
solicita doar serviciile de : interpretariat, fotografiere si promovare on-line. Nu se solicita servicii
de catering (pauza de cafea).
Intrebare 4:
Costurile aferente serviciilor de transport, cazare etc necesare echipei care va prezenta aceste
evenimente de cine vor fi suportate ? (aici ne referim strict la gazdele evenimentelor, speakeri etc)
Raspuns 4:
In caietul de sarcini nu se solicita servicii de transport si cazare pentru membrii echipei de
organizare de la ADRBI respectiv pentru speakeri. Nu sunt necesare aceste servicii.
Intrebare 5:
Pentru evenimentele din 2017 din Belgia este necesar ca prestatorul sa propuna trei variante de
amplasament inainte de momentul desfasurarii evenimentelor sau la momentul depunerii ofertei ? La
momentul depunerii ofertei este dificil avand in vedere perioada mare de timp pana la desfasurarea
evenimentelor si practic imposibilitatea inchirierii celor 3 locatii pana la luarea deciziei de catre
Autoritatea Contractanta.
Raspuns 5:
Este necesar sa se propuna trei variante de amplasament la momentul depunerii ofertei, in scopul
verificarii conformitatii cu caietul de sarcini.

Prin oferta depusa si prin contractul care se va incheia, prestatorul se obliga sa asigure servicii de
organizare evenimente (respectiv inchiriere sali) la standardul cerut prin caietul de sarcini si oferta,
iar eventuala modificare a amplasamentelor propuse in oferta va trebui sa asigure minim conditiile
asumate initial .
Intrebare 6:
Ca mijloace probante este necesar sa punem la dispozitie CV-urile intregii echipe: responsabil
contract, interpret 1, interpret 2, fotograf, responsabil promovare on line
Pentru serviciul de catering si inchiriere sala ce documente sunt necesare ca mijloace probante?
Raspuns 6:
In conformitate cu fisa de date a achizitiei pag 2-3, modalitatea de evaluare tehnica a ofertei sunt
CV-urile membrilor echipei care se va ocupa de implementarea contractului. In functie de aceste
CV-uri se puncteaza oferta dvs.
Pentru serviciul de catering si inchiriere sala se analizeaza oferta tehnica prezentata de catre
operatorul economic prin care se vor descrie modalitatile de indeplinire a cele doua activiati. Oferta
tehnica va a fi realizata in conformitate cu fisa de date, caietul de sarcini si Formularul 1 prin care
operatorul economic isi asuma indeplinirea conditiilor financiare si tehnice.
Intrebare 7:
Contractul de servicii completat cu datele aferente trebuie depus odata cu oferta ca si contract cadru
acceptat ?
Raspuns 7:
Contractul care insoteste documentatia achizitiei trebuie asumat de ofertant prin : « Sunt de acord
cu prevederile contractului » semnat, stampilat si depus odata cu oferta.
Intrebare 8:
In cazul in care operatorul economic este declarat castigator care este termenul de depunere a
certificatelor fiscale care atesta ca societatea nu inregistreaza datorii la bugetul de stat cat si la
bugetul local?
Raspuns 8:
Operatorul economic isi asuma declaratia din Formularul 1.
In cazul in care autoritatea contractanta are neclaritati cu privire la indeplinirea cerintelor de catre
ofertant aceasta va solicita clarificari suplimentare, in etapa de evaluare.
Acelasi principiu se va aplica si cu privire la codul CAEN, dar operatorul economic declarat
castigator va fi verificat la semnarea contractului pentru a dovedi ca-si poate desfasua activitatea
conform legii.

