Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii
sociali şi societatea civilă”
Titlul proiectului: “Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”
Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/64204
Nr. 4804/21.12.2012

Referitor : Solicitari clarificari primite in data 20.12.2012
Solicitare nr.1 :

Raspuns solicitare nr.1 :
Facem precizarea ca raspunsul la solicitarea dvs se regaseste in fisa de date publicata, va
atasam mai jos textul integral :
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
1. Dacă este cazul, la documentele de calificare se va ataşa, în original, împuternicirea
semnată de reprezentantul legal al operatorului economic privind nominalizarea persoanei
împuternicite să angajeze ofertantul în contract.
2. Adresa la care se depune oferta: sediul central CONFEDERAŢIA SINDICALĂ
NAŢIONALĂ MERIDIAN, Strada D.I. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, Bucureşti, Etajul 1 –
Secretariat.
3. Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct de către ofertant la adresa
indicată mai sus, până la data limită de depunere a ofertelor 29.01.2013, ora 10:00,
însoţite de scrisoarea de înaintare Formularul 1. Acesta NU se va introduce în colet decât
dacă oferta este transmisă prin poştă.
4. Se va depune Garanţia de participare în original. Acesta NU se va introduce în colet
decât dacă oferta este transmisă prin poştă.
5. Se va depune un exemplar original al ofertei şi o copie conform descrierii de mai jos.
6. Mod recomandat de prezentare: Documentele de calificare, propunerea tehnică şi
propunerea financiară se vor îndosaria separat, vor avea fiecare câte un OPIS (în care vor
fi menţionate toate documentele solicitate în documentaţia de atribuire, cu indicarea
paginii la care se află documentul – în ordinea din documentaţia de atribuire), iar fiecare
filă va fi numerotată, ştampilată şi semnată de către reprezentantul autorizat al ofertantului

împuternicit să angajeze ofertantul în contract, pentru fiecare dosar în parte, separat.
Filele cu informaţii pe verso vor fi şi ele semnate.
7. Documentele de calificare se vor îndosaria în ordinea în care au fost solicitate în Fişa
de date a achiziţiei. În cazul în care există subcontractanţi sau asociaţi, documentele de
acelaşi tip se vor aşeza unul după altul (mai întâi pentru ofertant sau liderul de asociaţie,
apoi pentru asociaţi, după care pentru subcontractanţi).
8. Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară vor fi
numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină, se vor introduce în plicuri distincte,
sigilate şi marcate corespunzător, astfel:
Plicul 1: DOCUMENTE DE CALIFICARE – ORIGINAL
Plicul 2: PROPUNERE TEHNICĂ – ORIGINAL
Plicul 3: PROPUNERE FINANCIARĂ – ORIGINAL
Plicul 4: DOCUMENTE DE CALIFICARE – 1 COPIE
Plicul 5: PROPUNERE TEHNICĂ – 1 COPIE
Plicul 6: PROPUNERE FINANCIARĂ – 1 COPIE
Plicurile 1, 2, ... 6 se vor introduce într-un pachet pe care se va scrie:
- numele şi adresa beneficiarului, numele şi adresa ofertantului; telefon şi fax.
- Ofertă << Achiziţie de servicii organizare evenimente – coduri CPV >> „A nu se deschide
înainte de 29.01.2013, ora 12:00”.
Documentele solicitate în plic separat pentru şedinţa de deschidere a ofertelor NU SE
VOR INTRODUCE în acest pachet.
9. Toate plicurile, pachetele, coletele etc., vor fi sigilate corespunzător, astfel încât la
şedinţa de deschidere să se poată constata integritatea plicurilor.
Solicitare nr.2 :

Raspuns solicitare nr.2 :
Cu privire la locatia de desfasurare a activitatii 8 “Organizare 8 seminarii de formare
activisti – dialog social” subactivitatea 8.2 “Desfasurare 8 seminarii de formare activisti –
dialog social” precizam faptul ca aceastea pot fi desfasurate oriunde pe teritoriul Romaniei
cu conditia ca locatia sa indeplineasca cerintele din caietul de sarcini. Aceste locatii vor fi
alese dintre propunerile facute de prestator tinandu-se cont de precizarile din caietul de
sarcini la punctul expus mai jos:
Efectuarea precomenzilor şi a comenzilor:
Pentru desfăşurarea fiecărei activităţi în parte, Beneficiarul va emite:
O precomandă cu minim 5 zile înainte de organizarea evenimentului care va
conţine data estimată a evenimentului, locaţia / cererea unei locaţii, numărul
estimat de participanţi vor necesita cazare. Pentru evenimentele care presupun
cazare se va efectua precomanda cu minim 14 zile înainte de data evenimentului.
O comandă fermă cu minim 3 zile înainte de organizarea evenimentului care va

conţine data exactă a evenimentului, locaţia şi numărul de participanţi cu
specificaţiile nominale ale partipanţilor care vor necesita cazare, etc.
Solicitare nr.3:

Raspuns solicitare nr.3:
In caietul de sarcini la pagina 4 sunt prevazute subactivitatile 7.3 Organizare seminarii,
intalniri, evenimente locale şi 7.5 Organizarea de mese rotunde/dezbateri legislaţie şi
propuneri legislative si se vor asigura urmatoarele:
Pauză de cafea:
asortiment de produse de patiserie dulci & sărate.
tacâmuri, etc), feţe de masă.
Solicitare nr.4:

Raspuns solicitare nr.4:
Referitor la serviciile de catering necesare pentru organizarea evenimentelor la pranz de
tip bufet suedez precizam ca meniurile vor conţine:
aperitive minim 3 feluri, mâncare caldă minim 2 feluri, salate, desert, apă plată,
apă minerală, cafea, zahăr, lapte pentru cafea. 20 % din meniu va fi vegetarian sau de
post. Furnizorul va oferii 2 variante de meniu pentru fiecare eveniment, varianta finală va fi
selectată de Beneficiar
Solicitare nr.5:

Raspuns solicitare nr.5:
Variantele de meniu ce vor fi oferite de catre furnizor sunt pentru servicii de pranz si cina,
indiferent daca se asigura prin catering.
Solicitare nr.6:

Raspuns solicitare nr.6:
Locatiile vor fi stabilite in unul dintre orasele fiecarui judet, in baza precomenzilor si a
comenzilor ferme conform celor precizate in caietul de sarcini si mentionate mai jos:
Efectuarea precomenzilor şi a comenzilor:
Pentru desfăşurarea fiecărei activităţi în parte, Beneficiarul va emite:
O precomandă cu minim 5 zile înainte de organizarea evenimentului care va
conţine data estimată a evenimentului, locaţia / cererea unei locaţii, numărul
estimat de participanţi vor necesita cazare. Pentru evenimentele care presupun
cazare se va efectua precomanda cu minim 14 zile înainte de data evenimentului.
O comandă fermă cu minim 3 zile înainte de organizarea evenimentului care va
conţine data exactă a evenimentului, locaţia şi numărul de participanţi cu
specificaţiile nominale ale partipanţilor care vor necesita cazare, etc.
Solicitare nr.7:

Raspuns solicitare nr.7:
Transportul participantilor nu intra in oferta de servicii organizare evenimente.

