Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”

Nr. 1 / 21.01.2012
Către OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

Referitor achiziție „Servicii integrate de cazare și masă pentru participanți la cursuri
desfășurate în cadrul proiectului “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităţilor
Reţelei Naţionale pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în
vederea
eficientizării
procesului
de
transfer
tehnologic”,
finanțat
prin
contractul
POSDRU/81/3.2/S/48531
Ca urmare a unei solicitări de clarificări din partea unui operator economic interesat ASOCIAȚIA
ROMÂNĂ PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE – ARoTT, în calitate de achizitor,
formulează următoarele clarificări:
Întrebări:
1. Vă rugăm să clarificați dacă trebuie întocmite documente de calificare pentru fiecare lot în parte în
cazul participării pe toate loturile.
2. Vă rugăm sa clarificați dacă, în cazul participării pe mai multe loturi, se prezintă în acelasi plic câte
o propunere tehnică pentru fiecare lot în parte?
3. Vă rugăm să ne menționați clasificarea hotelurilor.
4. Vă rugăm să ne clarificați care este numărul minim de participanți.
5. Vă rugăm să ne menționați care sunt datele (perioadele ) de desfășurare a cursuri/ fiecare lot în
parte .

Răspunsuri:
1. În cazul în care un operator economic va depune ofertă pe toate loturile, documentele de
calificare se vor depune într-un singur exemplar, într-un plic ce va trebui să respecte cerințele
documentației de atribuire.
2. În cazul participării pe mai multe loturi, propunerea tehnică se va prezenta în plicuri separate
pentru fiecare lot în parte. Plicul cu propunerea tehnică va trebui să respecte cerințele
documentației de atribuire.
3. În documentația pentru ofertanți nu se solicită o anumită categorie de hotel. Unitatea de
cazare trebuie să indeplinească cerințele din documentația de atribuire.
4. Numărul minim de participanți este : 15.
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5. Conform specifiațiilor din documentația de atribuire: „Serviciile vor fi prestate funcție de
programul de desfășurare a cursurilor stabilit de către achizitor. Achizitorul își asumă obligația
de a notifica prestatorul cu cel putin 15 zile înaintea începerii fiecărui curs asupra perioadei de
desfășurare și a numărului de participanți, astfel încât în perioada în care urmează să aibă loc
cursurile să fie asigurate toate condițiile necesare desfășurării acestora conform cerințelor din
caietul de sarcini.
Perioadele de desfășurare a a cursurilor sunt:
Lot 1 : Regiunea de Vest: aprilie- mai;
Lot 2 : Regiunea Sud – Vest: martie – aprilie;
Lot 3 : Regiunea Nord – Vest: februarie- martie.
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