
 

 

Nr. 331-P din data de 16.06.2011 

 

Clarificarea nr. 1 la Documentatia pentru ofertanti 

 

Data publicarii clarificarii: 16.06.2011 

 

Asociatia Brokerilor anunta urmatoarele clarificari privind: 

Documentatia pentru ofertanti, aparuta pe site-ul www.asociatiabrokerilor.ro si  

www.perfectionare-piatadecapital.ro in data de 10.06.2011, pentru achizitionarea de Servicii de 

inchiriere sali de curs 415 zile cod CPV: 70130000-1- servicii de inchiriere de bunuri imobiliare 

proprii si Servicii de cazare 360 nopti cod CPV: 55110000-4 - servicii de cazare la hotel. 

 

INTREBARI  

 

1. Daca in decursul acestei perioade de 1 an in care se desfasoara proiectul, apare situatia in care 

hotelul din oferta acceptata nu are disponibilitate pentru o serie, se va accepta un alt hotel care are 

acelasi pret si aceleasi conditii pentru cazare si Sali? 

 

Clarificare: ”In situatia in care, pe parcursul derularii contractului de prestari servicii de cazare 

si inchiriere sali de curs, apare situatia in care hotelul din oferta acceptata nu are disponibilitate 

pentru o serie, nu se accepta un alt hotel alternativ, deoarece Oferta tehnica prezentata de 

Ofertanti are un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata 

perioada de valabilitate a contractului, ea devenind parte integranta din Contractul de prestari 

servicii. Contractul de prestari servicii nu poate fi modificat in ceea ce priveste descrierea 

serviciilor obiect al contractului.” 

 

 

2. Pentru Bucuresti, cele doua Sali se doresc in aceeasi locatie sau pot apartine de doua structuri 

diferite?  

265 de zile reprezinta suma zilelor de inchiriere pentru ambele sali ? 

 

Clarificare: „Pentru Lotul 8 - Bucuresti, cele doua Sali de curs pot apartine aceleiasi / aceluiasi 

institutii/hotel/centru de afaceri sau pot apartine de doua institutii/hoteluri/centre de afaceri 

diferite.  Numarul de 265 de zile de curs estimate reprezinta suma zilelor de inchiriere pentru 

ambele sali de curs pentru Lotul 8 – Bucuresti.” 

 

 

3. La ce va referiti ca si garantie de buna executie ? 

 

Clarificare: “Prin Documentatia pentru ofertanti nu s-a solicitat garantie de buna executie.” 

 

 

4. Leptopurile si echipamentul salii de curs le asigurati Dumneavoastra? 

 

Clarificare: “Conform Punctului 6- Descrierea obiectului contractului (specificatii tehnice) din 

Documentatia pentru ofertanti: Laptopurile vor fi asigurate si puse la dispozitia cursantilor de 

catre Asociatia Brokerilor. Ofertantul, respectiv sala de curs trebuie sa ofere posibilitatea de a le 



 

 

conecta la reteaua electrica. Pentru Loturile 1- Brasov, 2-Cluj, 3-Constanta, 4-Craiova, 5-Iasi, 6-

Sibiu si 7-Timisoara, salile de curs trebuie sa fie dotate cu ecran proiectie, flipchart si 

videoproiector, iar pentru Lotul 8-Bucuresti salile trebuie sa permita amplasarea de catre 

Asociatia Brokerilor in fiecare sala de curs a unui ecran proiectie, a unui flipchart si a unui 

videoproiector.”  

 

 

5. Se doreste coffee break sau alte mese ? 

 

Clarificare: “Conform Documentatiei pentru ofertanti, se achizitioneaza servicii de inchirirere 

sali de curs si servicii de cazare la hotel, NU si coffee break sau alte mese” 

 

 

6. Cazarile se doresc cu mic dejun inclus sau fara mic dejun ? 

 

Clarificare: “Prin Documentatia pentru ofertanti nu s-a solicitat mic dejun pentru serviciile de 

cazare, dar cazarea poate sa contina si mic dejun NUMAI daca in costul cazarii este inclus si 

micul dejun.” 

 

 

7. Prin subcontractori va referiti la hotelurile din oferta ? Si daca da este necesar sa va atasam si copii 

dupa contractele noastre cu respectivele hoteluri ? 

 

Clarificare: “In cazul in care un ofertant incheie un contract expres cu unul sau mai multi 

operatori economici prin care parti din Contractul de achizitie publica servicii de cazare la hotel 

si servicii de inchiriere sali de curs-obiect al achizitiei urmeaza sa se indeplineasca de catre unul 

sau mai multi operatori economici, acestia au calitatea de subcontractanti. Prin Documentatia 

pentru ofertanti s-a solicitat ofertantului, daca este cazul,  sa precizeze partea/partile din 

contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor 

propusi. In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de 

unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la 

incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre 

viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa 

fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe 

parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii 

nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora 

nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.” 

 

Potentialii ofertanti vor lua in considerare la intocmirea ofertei cele specificate in aceste clarificari. 

 

Intocmit de,                    Aprobat,  

 

Mihaela Grozaiu        Dan Paul 

Consilier juridic        Manager proiect 

 

 

Data: 16.06.2011 


