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Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară: 6 „Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de intervenţie:6.2 “Imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile la piaţa muncii” 
Titlul proiectului: „Egalitate pe piata muncii! - Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile″” 
Cod Contract: POSDRU/165/6/2/S/140936 
Beneficiar: Agenţia Naţională Antidrog 

 

RĂSPUNS LA CERERE DE  CLARIFICĂRI  

 

Nr.12 din 28.10.2014 

 

Ca urmare a cererilor de clarificare la achiziţia de „Servicii integrate de organizare evenimente (servicii 

hoteliere - cazare și de servire a mâncării/catering, transport, închiriere săli de curs)”  înregistrate de 

Achizitor cu nr. 11 din 27.10.2014 transmitem prezentul răspuns la clarificări tuturor operatorilor economici 

interesaţi: 

 

Întrebare /CERERE DE CLARIFICARE Răspuns 

 

1.      La Bucuresti nu este solicitata cazarea ; conform 

specificatiilor de la pag 14 ( " numarul persoanelor 

care vor servi cina este estimativ si poate varia in 

functie de numarul persoanelor efectiv cazate" ); cu 

toate acestea in centralizatorul de preturi la activitatea 

1 apare cina pentru 60 de persoane. Luam sau nu in 

calcul cina pentru Bucuresti? 

 

Având în vedere prevederile documentaţiei nu se va 

lua în calcul cina pentu Bucuresti! 

 

Va rugam sa luati în considerare 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI actualizat 

atasat prezentului răspuns la cererea de clarificari! 

2.      Conform aceleiasi observatii de la punctul 1, la 

activitatiile 2,3 si 4 aveti 40 de persoane la cazare si 60 

la cina. Nu trebuia sa aveti sa aveti un numar egal de 

participanti la cina si la cazare? 

Având în vedere prevederile documentaţiei se va lua 

în calcul un numar egal de participanti la cina si la 

cazare pentru activităţile 2, 3 si 4! 

 

Va rugam sa luati în considerare 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI actualizat 

atasat prezentului răspuns la cererea de clarificari! 

3.      In centralizatorul de preturi, la serviciile de 

masa, la numarul de persoane ati precizat " ( medie) ". 

Acest numar nu este maxim? 

Numarul de persoane in medie este cel maxim estimat 

a participa. Toate serviciile au fost calculate pe 

numărul maxim de participanti estimat a participa la 

curs. 

4.      Cum se va face facturarea la sfarsitul fiecarei 

activitati (servicii turistice conform activitatea .. , 

global cu TVA 24% sau pe fiecare element in parte : 

sala de curs, catering, cina , cazare , unde TVA-ul este 

diferit) ? 

Factura se face la sfârşitul fiecărei activităţi în parte 

pentru fiecare element în parte! 

5.      Va rugam sa ne precizati distanta maxima de la 

care pot sosi participantii selectati in cadrul grupului 

tinta pe fiecare locatie in parte. 

Distanţa maximă de la care pot sosi participantii 

selectati in cadrul grupului tinta pe fiecare locatie in 

parte este distanţa maximă dintre  localitatea unde se 

desfăşoară activitatea şi extremităţile/limitele judetului 

în care se desfăşoară activitatea. 
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CENTRALIZATOR DE PREŢURI actualizat 

 

 

Anexă la oferta financiara 

Descrierea Serviciului 
Cantitate/ 

UM  

Preţul estimat 

fără TVA pe 

UM 

Preţul estimat 

 cu TVA pe 

UM 

Preţ 

TOTAL  

fără TVA 

Preţ 

TOTAL  

cu TVA 

Activitatea 1: Servicii de organizare eveniment in Bucureşti  
Sala de curs 5zile ....... ....... ....... ....... 
catering/masă/hrană/ pentru 

prânz 
75 (medie)  

....... ....... ....... ....... 

Transport  ....... 3750 ....... ....... 
Pauze de cafea 150   ....... ....... ....... 

Activitatea 2: Servicii de organizare eveniment in Ploiești 
Sala de curs 5 zile ....... ....... ....... ....... 
catering/masă/hrană/ pentru 

prânz 
75 (medie)  

....... ....... ....... ....... 

cină 40 (medie)     

Transport  ....... 3750 ....... ....... 
Pauze de cafea 150  ....... ....... ....... ....... 
Cazare 40 ....... ....... ....... ....... 

Activitatea 3: Servicii de organizare eveniment in Constanța 
Sala de curs 5zile ....... ....... ....... ....... 
catering/masă/hrană/ pentru 

prânz 
75 (medie)  

....... ....... ....... ....... 

cină 40 (medie)     

Transport  ....... 3750 ....... ....... 
Pauze de cafea 150  ....... ....... ....... ....... 
Cazare 40 ....... ....... ....... ....... 

Activitatea 4: Servicii de organizare eveniment in Bacău 
Sala de curs 5zile ....... ....... ....... ....... 
catering/masă/hrană/ pentru 

prânz 
75 (medie)  

....... ....... ....... ....... 

cină 40 (medie)     

Transport  ....... 3750 ....... ....... 
Pauze de cafea 150  ....... ....... ....... ....... 
Cazare 40 ....... ....... ....... ....... 

TOTAL    ....... ....... 
 

 
Data …………2014 

 

Operator economic: S.C. ……………………………..S.R.L./S.A. 

 

Reprezentant/Reprezentanţi legali: ……………………… 
(semnătură autorizată şi ştampilă  

Se menţionează numele şi prenumele intreg şi clar) 

 

 


