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Nr.  4184/09.10.2020  

 

Către,   

OPERATORI ECONOMICI INTERESATI 

Referitor: Răspuns solicitare clarificări nr. 2 

 

 

În urma altor serii de solicitări de clarificări primite în perioada 08 - 09.10.2020, referitoare 

la achiziția de „Servicii de organizare seminarii de formare, în cadrul proiectului „VENUS – 

Împreună pentru o viată în siguranță!, cod SMIS 128038”, proiect finanțat prin Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman, formulăm următoarele răspunsuri: 

 

Întrebarea 1: 

„Mai am rugămintea la dvs sa clarificați deoarece nu se înțelege clar din răspunsul nr 10 al 

clarificării daca numărul final la conferința rămâne de 43 persoane (si cazări si conferința si 

mese) având in vedere decizia CSU din data de 06.10.2020. Daca da, am rugămintea sa 

transmiteți si bugetul maxim fără tva rectificat.” 

 

Răspuns întrebarea 1: 

Așa cum a fost precizat in răspunsul de clarificări nr. 4168/08.10.2020, numărul total de 

participanți la eveniment este de maxim 47 de persoane, iar dintre aceștia doar 42 de 

persoane vor solicita cazare si transport (deoarece unul dintre responsabilii de servicii sociale 

provine din Municipiul București). 

 

Astfel: 

 minim 43 – maxim 47 de persoane vor participa la evenimentul propriu zis ce va avea 

loc in zilele de 29 si 30 octombrie 2020; 
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 maxim 42 de persoane vor solicita cazare si servicii de catering (având in vedere decizia 

CSU din data de 06.10.2020); 

 maxim 42 de persoane vor solicita decontare transport; 

 

De asemenea, va rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu caietului de sarcini, 

plata facturii se va realiza în funcție de numărul de participanți confirmați efectiv la 

evenimente, în baza listelor de participare. 

 

În ceea ce privește întrebarea referitoare la bugetul procedurii de achiziție, menționam faptul 

că valoarea estimată totală a organizării seminarului de formare, în conformitate cu cerințele 

din caietul de sarcini, este de  64,487.40 lei fără TVA. 

 

 

Întrebarea 2: 

„Privind achiziția de “Servicii de organizare seminarii de formare, in cadrul proiectului "VENUS 

– Împreuna pentru o viată in siguranța!", cod SMIS 128038”,am rugămintea la dvs sa clarificați 

daca se accepta si unitate hoteliera care nu dispune de rampe de acces si grupuri sanitare 

pentru persoane cu dizabilități.” 

Răspuns întrebarea 2: 

Potrivit caietului de sarcini, criteriul de atribuire îl reprezintă oferta cu cel mai bun raport 

calitate – cost, iar unul dintre factorii de evaluare se refera la facilitățile tehnice ale locației 

în care se va desfășura evenimentul, respectiv acces pentru persoanele cu dizabilități: rampe 

de acces şi grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități. 

Așadar, reiterăm punctajul pentru factorul de evaluare tehnică B3, menționat in caietul de 

sarcini:  

“B3. Accesibilități pentru persoane cu dizabilități, acces parcare. Se va avea în vedere 

descrierea facilităților tehnice şi a măsurilor utilizate de operatorul economic în vederea 

asigurării calității serviciilor. 15 puncte  
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Punctajul se acordă astfel: 

a)accesibilități pentru persoane cu dizabilități (rampe acces, bare de susținere pentru 

deplasarea în interior, lift accesibil pentru fotolii rulante, locuri de parcare pentru persoane 

cu dizabilități) – 7 puncte   

b) acces la parcare( locuri de parcare pentru  persoane cazate și/sau pentru  participanți)- 8 

puncte: 

- locuri de parcare pentru persoane cazate cu gratuitate – 3 puncte 

- locuri de parcare pentru persoane cazate cu plata – 1 puncte 

- locuri de parcare pentru  participanți cu gratuitate – 3 puncte  

- locuri de parcare pentru  participanți cu plată -1 punct” 

 

 

Vă mulțumim! 


