Nr. 20/240/09.05.2017

CLARIFICARE Nr. 2
Referitor:

Servicii organizare evenimente la București, în perioada 29 mai – 30 mai 2017, a
seminarului având ca obiectiv prezentarea grupului țintă a raportului privind modelele
de instrumente IT referitoare la recuperarea creanțelor și administrarea bunurilor
indisponibilizate, modulele pe care trebuie sa le cuprindă acestea, funcțiile cheie etc.,
seminar organizat în cadrul proiectului “Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor
Strategiei Naționale Anticorupție prin creșterea gradului de recuperare a produselor”,
finanțat din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Program ului de Cooperare
Elvețiano-Român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul
Europei extinse - CPV 79951000-5”

Întrebarea nr. 1
Va rugam precizati care este perioada pentru care se solicita cazarea la hotel? / Va rugam precizati
daca cele 2 nopti de cazare se doresc pt 29 si 30 mai, aceleasi zile cu organizarea evenimentului?
Răspunsul nr. 1
Cazarea participanților se va realiza pentru două nopți, respectiv pentru 28.05.2017 și 29.05.2017.

Întrebarea nr. 2
Va rog sa ne comunicati ce clasificare trebuie sa aiba hotelul la care urmeaza sa fie cazati
participantii?
Răspunsul nr. 2
Cazarea participanților se va realiza în regim de 3 stele.

Întrebarea nr. 3
Va rugam precizati ce tip de camere se doreste pentru cele 25 ?
Răspunsul nr. 3
Cazarea participanților se va realiza în regim de 3 stele în camere single sau în regim single.

Întrebarea nr. 4
Va rugam precizati unde vor fi incluse costurile pentru serviciile de traducere a materialelor?
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Răspunsul nr. 4
Conform caietului de sarcini serviciile de traducere materiale pentru cele 2 zile de seminar sunt
identificate distinct ca și cheltuieli în bugetul alocat organizării evenimentului. Astfel, serviciile
vor fi reflectate în mod corespunzător în factură.
Întrebarea nr. 5
Va rog sa specificati cate pozitii va avea personalizarea usb-ului si cate culori?
Răspunsul nr. 5
Personalizarea memoriilor USB se va realiza pe o singură față (parte) și va cuprinde 4 culori.
Întrebarea nr. 6
Va rog sa clarificati cate pagini de materiale sunt de tradus in total 100 sau 200 ?
Răspunsul nr. 6
Conform caietului de sarcini serviciile de traducere materiale însumează un numărul total de 100
pagini.
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