Intrebare 1:
In ceea ce priveste punctul 2.2.4 Asigurarea serviciilor de pomovare on line, va rugam sa
detaliati cum anume doriti sa se asigure interactivitatea cu ascultatorii (sectiunea de
intrebari si raspunsuri). Va rugam sa specificati daca va referiti la interactivitate on line
sau la fata locului live printr-o persoana, mai multe persoane, etc.
Raspuns 1:
In timpul transmisiei se va posta pe burtiera adresa de mail unde vor fi primite intrebarile
ascultatorilor, care vor trebui sa ajunga la moderatorul evenimentului pentru a fi
solutionate in direct de catre vorbitori.
Intrebare 2:
Pentru calcularea corecta a unui buget, va rugam sa specificati cu aproximatie macar,
cate evenimente vor fi promovate on line din totalul de 53 de evenimente.
Raspuns 2:
Numarul de evenimente pentru care se doreste promovarea on-line este in total de 13,
conform caietului de sarcini, punctul 2.3.1. (e) si 2.3.6. (1. Ziua Europei, alineatul 3).
Intrebare 3:
Va rugam sa confirmati faptul ca toate evenimentele se vor desfasura in regiunea
Bucuresti Ilfov.
Raspuns 3:
Conform caietului de sarcini majoritatea evenimentelor au loc in Regiunea BucurestiIlfov, cu exceptia Conferintei ARSR, din cadrul punctului 2.3.6 Organizarea si
desfasurarea de evenimente speciale, care va avea loc la Pitesti si pentru care sunt
solicitate doar servicii de catering aferente pauzelor de cafea si pranz.

Intrebare 4:
La punctul 2.2.1 cerinta pentru locatia aleasa pentru desfasurarea evenimentului este de
hotel minimum 4 stele. Va rugam sa ne spuneti daca acesta trebuie sa fie central, zona
zero a Bucurestiului sau sa se incadreze intru-n perimetru de km de la zona zero.
Raspuns 4:
Locatie centrala pozitionata pe o raza de maxim 3 Km de zona 0 a Bucurestiului.

Intrebare 5:
Referitor la serviciile fotografice va rugam sa ne clarificati daca cesiunea fotografiilor va
fie totala si exclusiva catre Autoritatea Contractanta.
Raspuns 5:
Da, cesiunea fotografiilor va fi totala si exclusiva catre ADR BI.
Intrebare 6:
Va rugam sa ne clarificati pentru propunerile de portal pentru campania online de
promovare daca exista un minim de audienta necesar si demonstrat cu date/certificari
SATI.
Raspuns 6:
Da, portalurile propuse trebuie sa aiba un minim de 500.000 de afisari/luna, conform
SATI sau Trafic.ro.

Intrebare 7:
Va rugam sa ne clarificati necesarul de transport pentru fiecare eveniment in parte.
Raspuns 7:
Conform caietului de sarcini punctul 2.3.9. (ultima liniuta) trebuie asigurat transportul
pentru 8 evenimente de o zi (cu durata de 6-8h/zi). Microbuzul necesar pentru fiecare
eveniment trebuie sa aiba o capacitate de minim 16 persoane.
Conform caietului de sarcini punctul 2.3.3. (c) trebuie asigurat transportul pentru 2
evenimente de o zi (cu durata de 6-8h/zi), la care estimam sa participe 120
persoane/eveniment.
Intrebare 8:
Va rugam sa ne clarificati numarul de KM estimat pentru zona Pitesti.
Raspuns 8:
Pentru Conferinta ARSR care va avea loc la Pitesti sunt solicitate doar servicii de
catering, aferente pauzelor de cafea si pranz, iar locatia acestui eveniment este
preconizata a fi Universitatea Constantin Brancoveanu Pitesti.

