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 AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA 

 A REGIUNII DE DEZVOLTARE  SUD-EST 

 Adresa: Anghel Saligny nr. 24, BRAILA 

 Tel: 004 0339 401018; 004 0339 401019 

Fax: 004 0339 401017 

E-mail: adrse@adrse.ro 

www.adrse.ro 

Cod Fiscal 11733112 

Nr. 1172 /17.01.2018 

Nr. 24/BA/17.01.2018 

 

 

Catre:     Toti operatorii economici interesati 

 

Ref:   Clarificari 

 

 

Stimati/e Domni/Doamne, 

 

Avand in vedere solicitarea de clarificari la anuntul de publicitate postat pe SEAP numarul 

149345/16.01.2018, va transmitem urmatoarele: 

1. Unde se depune oferta? 
 
Raspuns: pe adresa de e-mail adrse@adrse.ro impreuna cu toate documentele de calificare solicitate in 
anunt. 
 
2. Referitor la locatiile pentru desfasurarea celor doua evenimente, solicitati propuneri in cadrul ofertei 
tehnice sau acestea vor fi transmise de catre operatorul declarat castigator, ulterior semnarii contractului. 
 
Raspuns: DA, se vor prezenta in cadrul ofertei tehnice 2 propuneri de locatii care sa corespunda cerintelor 
din Caietul de Sarcini. 
 
3. Cinele din 29 si 31.01.2018 vor fi meniu fix?  
 
Raspuns: Nu se specifica in Caietul de Sarcini. In cazul meniurilor fixe vor fi in mod obligatoriu 2 meniuri 
distincte, avand in vedere faptul ca sunt 2 seri, dar luand in considerare numarul participantilor, cinele pot fi 
si in regim de bufet suedez. 
 
4. Oferta financiara va fi facuta pe numarul maxim de participanti? 
 
Raspuns: DA 
 
5. Referitor la cina din 30.01.2018, va rog sa imi spuneti ce intelegeti prin bauturi. Va referiti la bauturi 
alcoolice? Daca da, va rog sa ne comunicati tipul si cantitatea/pers. 
 
Raspuns: Nu. Se vor lua in considerare bauturi racoritoare. 
 
6. La ce ora si cat estimati ca va dura cina din 30.01.2018? 
 
Raspuns: Cina din data de 30.01 va fi organizata intre orele 19:00-23:30. 
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7. Referitor la transferul de la hotel la Palatul Parlamentului si retur, va rugam sa ne comunicati ora si 
durata transferului. Se va face turul Palatului? 
 
Raspuns: Vizita la Palatul Parlamentului este prevazuta sa inceapa la ora 15.30, iar in functie de distanta la 
care se afla hotelul unde vor fi cazati participantii, fata de Palatul Parlamentului, acestia vor fi preluati de la 
hotel in jurul orei 15.00. Preluarea de la Palatul Parlamentului se va face in jurul orei 18.00. 
 
8. Pentru cati participanti din Romania se vor face servicii de decont? Se va face doar pentru participantul 
care vine de la Constanta? 
 
Raspuns: Conform caietului de sarcini ς se va asigura decontarea cheltuielilor de transport pentru un 
participant din Romania, pe ruta Constanta-Bucuresti si retur. 
 
9. Pentru cati participanti din Bulgaria se vor face servicii de decont? 
 
Raspuns:  Conform caietului de sarcini ς se va asigura decontarea cheltuielilor de transport pentru un 
reprezentant al Bulgariei, pe ruta Burgas ς Bucuresti si retur. 
 
10. Locatia pentru organizarea mesei rotunde poate fi alta decat cea propusa pentru organizarea si 
desfasurarea evenimentelor? 
 
Raspuns: b¦Φ tǊŜǾŜŘŜǊŜ Řƛƴ /ŀƛŜǘǳƭ ŘŜ {ŀǊŎƛƴƛΥ άAsigurarea serviciilor pentru organizarea unei mese de lucru 
(cină), în seara zilei de 30 ianuarie 2018, pentru minim 40 / maxim 50 de participanți, în aceeași locație cu 
cea a evenimentelor, cu sistem de servire direct(ospătari) și program artistic (de preferat muzica live cu 
specific romanesc sau alte programe specifice organizate în / de unitatea desemnată pentru acest eveniment 
potrivite pentru un asemenea eveniment)έΦ 

 

 

 

 

 

 

 


