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COMUNICARE CLARIFICARE Nr. 7 - 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 de 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 Caietul de sarcini – Specificaţii tehnici din documentația de achiziţie publică:
„Care sunt echipamentele necesare pentru sonorizare de care aveţi nevoie pe perioada desfăşurării
evenimentului? Care este numărul de microfoane necesar?”>>
Răspuns: Echipamentul necesar pentru sonorizare trebuie să fie unul standard, o staţie de amplificare
capabilă să asigure buna sonorizare a sălilor de curs şi trebuie să conţină cel puţin două (2) microfoane –
unul pentru speaker şi unul portabil pentru participanţi.



<1. Referitor la Caietul de sarcini – Specificaţii tehnici din documentația de achiziţie publică:
<<1. Care este meniul dorit? Tip meniu fix (servire la farfurie) sau bufet suedez?”>>
Răspuns: Tipul de meniu oferit este la latitudinea ofertantului, acesta fiind stabilit de către operatorul
economic ofertant prin propunerea tehnică şi poate să fie meniu fix sau bufet suedez.
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