Nr.18/248/07.06.2017

CLARIFICARE nr. 1
Referitor:

Servicii organizare evenimente la Iași, în perioada 26 iunie – 30 iunie 2017, a celei de-a
treia sesiuni de instruire şi a unei sesiuni de formare formatori în data de 03 iulie 2017
în cadrul proiectului “Continuarea consolidării capacităților investigative ale
autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor”, finanțat din
fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român
pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse

Întrebarea nr. 1
În caietul de sarcini, la pagina 3, punctul 6.3 este menţionat că hotelul “trebuie să fie situate la o
distanţă de maximum 500 m faţă de centru oraşului Iaşi”. Vă rugăm să menţionaţi unde consideraţi
centrul oraşului Iaşi.
Răspunsul nr. 1
Conform https://ro.wikipedia.org/wiki/Centru,_Ia%C8%99i Centru este un cartier din Iași, ce are ca
ax principal Strada Alexandru Lăpușneanu, Piața Unirii și Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
Întrebarea nr. 2
În caietul de sarcini, la pagina 2, punctul 4 „Servicii de catering pentru masa de prânz (tip bufet
suedez), precum şi cine”, se solicită atât mese de prânz, cât şi cine. În formularul de ofertă
financiară, aceste cine nu se regăsesc. Vă rugăm să clarificaţi.
Răspunsul nr. 2
Având în vedere faptul că în caietul de sarcini, la pagina 2, punctul 4 „Servicii de catering pentru
masa de prânz (tip bufet suedez), precum şi cine”, se solicită atât mese de prânz, cât şi cine,
operatorul economic care va transmite o ofertă de preţ pentru serviciile prestate cu ocazia
organizării evenimentului ce se va derula în perioada 26 – 30 iunie 2017 și 3 iulie 2017, va insera o
nouă rubrică privind „Mese de cină (tip bufet suedez) pentru 24 pers/zi X 5 zile (26 - 30 iunie
2017)
Întrebarea nr. 3
Vă rugăm să ne transmiteţi caietul de sarcini în format editabil.
Răspunsul nr. 3
Având în vedere faptul că versiunea PDF publicată a Caietului de sarcini poate fi copiată, nu
considerăm necesar să vă transmitem caietul de sarcini în format editabil.
Întrebarea nr. 4
Privind achizitia de “Servicii organizare evenimente in Iasi”, am rugamintea la dvs. sa ne comunicati
daca se accepta un hotel situat la o distanta de 1 km – maxim 1,5 km de centru orasului Iasi, avand
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in vedere ca hotelurile situate pe o raza de 500 de metri fata de centru orasului Iasi: Casa de Oaspeti
Sf Nicolae nu are disponibilitate, iar hotelul Select nu are spatii suficiente in perioada mentioanta
in caietul de sarcini.
Răspunsul nr. 4
Conform caietului de sarcini Hotelul în care se va realiza cazarea trebuie să fie situat la o distanță
de maximum 500 m față de centru orașului Iași.
Conform https://ro.wikipedia.org/wiki/Centru,_Ia%C8%99i Centru este un cartier din Iași, ce are ca
ax principal Strada Alexandru Lăpușneanu, Piața Unirii și Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
Întrebarea nr. 5
Totodata, am rugamintea la dvs. sa ne specificati care este aranjamentul dorit pentru sala de
conferinta, avand in vedere ca in caietul de sarcini este mentionat faptul ca se doreste aranjament
U-shape si de asemenea se specifica faptul ca se doreste ca la o masa sa fie maxim 5 persoane.
Răspunsul nr. 5
Conform caietului de sarcini sala de conferinţă trebuie să aibă o capacitate de cel puțin 33 de
persoane, la standarde adecvate de spațiu pentru participanți (cel puţin 50 de cm între scaunele
acestora, maxim 5 persoane la o masă). De asemenea, structura şi dimensiunea sălii trebuie să
permită aranjamentul U shape închis.
Întrebarea nr. 6
Ref. invitatia de participare la ofertare nr. 14/248/26.05.2017, sesiunea de formare formatori din
03.07.2017 la mesele de pranz si cina se solicita asigurarea serviciilor in regim bufet suedez.
Va precizam ca acest tip de serviciu se asigura doar pentru grupuri de minim 20 – 25 persoane. Pentru
grupul de 6 persoane se pot asigura servicii de masa cu servire la farfurie ( set meniu ) cu prezentarea
unor variante de meniu din care sa se aleaga cate 1 varianta pentru fiecare masa.
Rog confirmati acceptarea serviciului de masa in varianta set meniu.
Răspunsul nr. 6
În cazul în care nu se pot asigura mesele de prânz şi cină în regim bufet suedez pentru sesiunea de
formare formatori din 03.07.2017, se va accepta şi varianta set meniu.

Str . Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România
Tel.; +4 037 257 30 00; Fax: +4 037 227 14 35;
Email; anabi@just.ro ; www.just.ro; anabi.just.ro

Pag 2 din 2

