NOTA DE CLARIFICARE NR.1
la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică pentru
Servicii de organizare evenimente pentru susținerea
Conferinței Internaționale
”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”

NR.
CRT.

Întrebări

Răspunsuri

1.

Care este data aproximativa la care
se doreste organizarea acestei conferinte? Intreb pt ca disponibilitate
cazarii si a sali de conferinta poate
varia

Data va fi comunicată cu 10 zile înainte de desfășurarea
evenimentului, la acest moment se fac demersuri pentru
stabilirea acesteia având în vedere disponibilitatea tuturor
partenerilor.

2.

Cazarea este necesara pentru o
noapte, corect?
Ce intelegeti prin conditii de securitate?

Cazarea participanților este necesară pentru o singură
noapte.
Accesul in cadrul evenimentului se va face pe baza listelor
de prezenta si a confirmărilor de participare

4.

Referitor transport pentru o buna
evaluare a ofertei ati putea specific
de unde vin cei 5 reprezentanti? Europa sau worldwide? Participantii
romani vin din toate judetele? Cate
persoane/ judet sau zona?

Cei 5 participanți internaționali vor veni din Europa
Cei 80 de participanți români care beneficiază de cazare
si decont al transportului sunt reprezentanți locali de la
nivelul fiecărui județ.
Vor fi 15 participanți la eveniment care sunt din Bucuresti

5.

Referitor materiale condumabile:
materialul printat cate pagini ca
contine estimativ? Printul sa fie albnegru sau color? Usb-ul de cati GB
sa fie? Roll up sau spider? Grafica o
primesc de la dvs, eu ma ocup doar
de print? Afisele color? Cate? Si aici
primesc grafica de la dvs? Ce dimensiuni? Pt indicatoare grafica o primesc de la dvs? Cate bucati si ce dimensiuni?

•
Toți participanții vor primi cate o mapă cu informaţii privind prezentarea proiectului, prezentarea promotorului de program si al partenerilor sai din proiect.
(100 de mape) estimăm +/- 10 pagini
•
Printul va fi atât alb/negru cât și color în funcție
de cerintele manualului de identitate vizuală al OP
•
Usb de 8 GB
•
1 spider ( textil)
•
2 roll up-uri
•
Operatorul economic se va ocupa atât de grafică
cât și de print.
•
Afisele si indicatoarele au rolul de a facilita accesul participantilor catre sala de conferinta, in functie de
locatia aleasa se poate lua o decizie referitoare la
numărul lor si dimensiunea acestora.

3.
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