Proiect INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidentele Serviciului Public de Ocupare
Nr. 33/11.02.2019
Raspuns solicitare de clarificari nr.1
Având în vedere solicitarea dumneavoastră de clarificări înregistrată la ANOFM
cu nr. 1209/11.02.2019, privind Achiziţia de servicii de reuniuni și conferințe organizate
la hotel, vă comunicăm urmatoarele:
1. ,, Vă rog să îmi spuneți unde se va asigura cazarea în județul Caraș Severin.
Propunem noi un oraș? Se va asigura și supă la cina?”
Cazarea se poate asigura oriunde în județul Caraș Severin sau în oricare din județele din
regiune.
Conform caietului de sarcini ,, meniurile vor conţine aperitive calde şi reci minim 3 tipuri
de produse, supe minim 2 tipuri de produse, fel principal minim 3 tipuri de produse,
garnitură minim 3 tipuri de produse, salate minim 3 tipuri de produse, desert, apă plată,
apă minerala, cafea, zahăr, lapte pentru cafea; ”
2. ,,Care este data de depunere a ofertelor? In anunt este trecuta data de
15.02.2019 iar in caiet data de 13.02.2019. ”
Data de depunere a ofertelor este cea din anunț, 15.02.2019 ora 10. Ofertele vor fi
deschise pe 15.02.2019 ora 11.00. Ofertele vor fi transmise la Registratura ANOFM.
3. ,,Cazarea se va face cu o zi mai devreme? De exemplu București în tabel avem
perioada 25-27 februarie. Cazarea va fi în 24-27 februarie?”
Da, cazarea se va face cu o zi mai devreme.
4. ,,Cazarea se poate asigura în doua unități hoteliere apropiate?
NU, cazarea se va asigura pentru toate persoanele participante în hotelul unde se va
organiza conferinţa.

5. ,,Se vor asigura 3 cine si 3 pranzuri /participant?”
Da, se vor asigura 3 pranzuri si 3 cine pe participant.
6 ,,Se vor asigura 2 pauze per zi sau per eveniment?”
Se vor asigura 2 pauze pe zi.
7. Câte printuri vor fi per participant? Mapele vor fi puse la dispozitie de către
Autoritatea Contractantă? Printurile vor fi color sau alb-negru?
Fiecare participant va avea 25 pagini color, puse în mape oferite de către ofertanți.
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