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COMUNICARE CLARIFICARE Nr. 3 - Servicii de cazare la hotel, Servicii de restaurant şi de servire a 

mâncării, Servicii de reuniuni si conferințe organizate la hotel 

 

Referitor la documentaţia de atribuire pentru încheierea Acordului-cadru/contractului de achiziţie Servicii de cazare la 

hotel CPV 55110000-4, Servicii de restaurant şi de servire a mâncării COD CPV 55300000-3, Servicii de reuniuni si 

conferințe organizate la hotel COD CPV 55120000-7, în vederea implementării proiectului „Formare pentru 

magistraţii români în dreptul european al concurenţei”, proiect finanţat de către Comisia Europeană – DG 

Concurenţă, implementat de către Asociaţia Română pentru Transparenţă în parteneriat cu Asociaţia Magistraţilor din 

România, s-a primit următoarea cerere de clarificări cu privire la aspectele de mai jos: 

 

 <<1. Referitor la Pct. 4.5. Modul de prezentare a propunerii tehnice din documentația de achiziţie publică:  

„Pct. 4.5. Modul de prezentare - …propunerea tehnica va conține un comentariu…”   

Trebuie sa descriu cu amănunțime dotarea spatiilor de cazare, a restaurantului?”  

Răspuns: Ofertantul trebuie să prezinte o descriere generală a spaţiilor de cazare, a restaurantului şi a sălilor 

de conferinţă, în funcţie de specificul fiecărui spaţiu (cameră de hotel, restaurant, sală de conferinţe). Astfel, 

în cazul spaţiilor de cazare este necesară o descriere cu privire la dotările standard ale acestora (cameră 

single/dublă) care să permită realizarea unei bune planificări şi distribuţii per cameră a participanţilor, 

Descrierea restaurantului trebuie de asemenea realizată în linii generale, astfel ca din propunerea tehnică a 

ofertantului să rezulte capacitatea efectivă cu privire la numărul persoanelor ce pot beneficia de serviciile de 

restaurant solicitate de către Achizitor. Pentru demonstrarea capacităţii şi dotărilor ofertanţii pot transmite 

ataşat la propunerea tehnică schiţa spaţiilor solicitate.    

 

 <<2. Referitor la Pct. 4.5. Modul de prezentare – Pct. 4.7.2. Documentele ce trebuie prezentate din 

documentația de achiziţie publică:  

“Pentru autorizația eliberata de Direcția de Sănătate Publică… este suficienta copia după cererea de 

înregistrare în registrul comerțului, unde se declară pe propria răspundere “cunosc si respect prevederile 

legislației si ale reglementarilor generale si specifice din domeniul sanitar, sanitar-veterinar si pentru siguranța 

alimentelor, protecția muncii, protecția mediului”?” 

Răspuns: Da. 
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 <<3. Referitor la Pct. 5.3 Recomandări de la Beneficiari din documentația de achiziţie publică: 

“În cazul certificatelor constatatoare ale altor beneficiari, ce sa reiasă din acele certificate constatatoare 

eliberate de Reg. Com.?” 

Răspuns: În conformitate cu Pct. 5.3 Recomandări de la Beneficiari din documentaţia de atribuire, 

ofertanţii trebuie să ataşeze la ofertă scrisori de recomandare emise de beneficiarii anteriori, care să ateste 

seriozitatea şi capacitatea ofertantului în  îndeplinirea obligaţiilor contractuale pentru lotul/loturile ofertate.  

 

 

 <<4. Referitor la Caietul de sarcini – Specificaţii tehnice – LOT 2 Constanţa din documentația de achiziţie 

publică: 

“LOT 2 Constanta. 

Oferta se face pentru un număr de 18 persoane sau 27?  

O singura sesiune x 3 nopți?”>> 

Răspuns: Conform Caietului de sarcini oferta va fi elaborată pentru un număr de min. 18 persoane şi max. 

27 persoane. Acest lucru presupune transmiterea unei propuneri tehnico-financiare concepute pentru 27 

persoane, urmând ca la momentul confirmării prezenţei participanţilor la cursurile de formare organizate, 

achizitorul să anunţe cu 5 zile înainte operatorul economic cu privire la numărul exact de locuri de cazare 

necesare, care nu va fi sub 18 locuri, marja de 18-27 de locuri fiind stabilită în considerarea unei mai bune 

informări a ofertanţilor economici cu privire la necesităţile Achizitorului, Altfel spus, ofertantul trebuie să aibă 

capacitatea de a asigura minim 18 locuri de cazare cu posibilitatea creşterii acestui număr până la 27 în 

perioada de desfăşurare a cursurilor, cu o informare în prealabil din partea Achizitorului, în termen de 5 zile 

calendaristice.  

Precizăm faptul că este organizat un singur curs de formare pe parcursul celor trei zile aferente fiecărui lot. 
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