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RĂSPUNS SOLICITARE DE CLARIFICĂRI 1_reluare
Achiziție servicii organizare conferință internațională (cazare, săli, instalație de sonorizare, catering, secretariat, transfer
aeroport hotel și retur, servicii de traducere simultană), necesar derulării activității 2.2. Organizarea unei conferințe
internaționale pe tema influențării politicilor publice în domeniul migrației din cadrul proiectului Dezvoltarea unei rețele de
organizații active în domeniul migrației (EMINET)
Urmare a solicitărilor de clarificări primite în data de 14.03.2016 pe email și înregistrate la noi sub nr. 155 și 156/ 14.03.2016
vă transmitem mai jos răspunsul nostru.
Solicitare de clarificări
Referitor la licitatia |Servicii de organizare conferință
internațională, EMINET " va rugam sa clarificati
urmatoarele :
- biletul la ordin se poate constitui in instrument de
garantare ? Daca nu , se poate pune la dispozitie un cont
in care sa se depuna banii necesari garantarii ?
- Va rugam sa ne spuneti de cate ecusoane aveti nevoie si
daca aveti un model pentru acestea
Referitor la licitatia "Servicii de organizare conferință
internațională, EMINET " va rugam sa clarificati
urmatoarele :
- cazarea se solicita pentru 40 de persoane pentru 2 nopti ,
respectiv
10 si 11 noiembrie ?
- serviciile de masa - cate pranzuri , cate cine ?
- cele 3 sali de conferinte se folosesc simultan pe parcursul
a doua zile pline ?

Răspuns la solicitare
Garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument
de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară
sau de o societate de asigurări, care va deveni anexă la
contract.
Așa cum apare în anexa la formularul financiar, nr. de
ecusoane este de 80 bucăți. Ecusoanele vor avea
următoarele specificații: ecuson cu șnur, vertical 61 x 98
mm.
Se solicită un număr de 80 de nopți de cazare, distribuite
inegal, în funcție de disponibilitatea mijloacelor de transport
utilizate de participanți. Operatorul economic declarat
câștigător va primi nota de comandă în timp util, conform
specificațiilor tehnice.
Cantitățile solicitate pentru servicii sunt detaliate în
Formularul excel EMINET_Anexa_F_Conf (formularul în
care se detaliază costurile, anexă la formularul financiar).
Cele 3 săli de conferință se vor utiliza simultan pe parcursul
celor două zile pline.

Cu stimă,
Mădălina Argăseală
Manager proiect
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