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CLARIFICARI 2
La procedura Licitatie deschisa
servicii de organizare a unei caravane de informare cu privire la programele finanţate din fonduri
europene sau de la bugetul de stat, gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor - CPV 74860000-5,
Anunt de participare publicat in SEAP: nr. 32716 / 17.09.2007
Data limita de depunere 09.10.2007, ora 12:00.
1. Referitor la materialele de informare pentru evenimentele stradale, am dori să ştim dacă sunt
asigurate de MDLPL sau trebuie asigurate de ofertant.
R. Materialele de informare vor fi asigurate de MDLPL.
2. Cu privire la evenimentele stradale, am dori să ştim dacă trebuie asigurat serviciul de
catering pentru aproximativ 500-800 de persoane pentru fiecare județ sau cifra menționată
este una totala pentru cele 5 evenimente similare.
R. Cifra menţionată de 500-800 de persoane este pentru fiecare eveniment stradal în parte.
3. Referitor la identitatea vizuală a materialelor propuse, consultantul trebuie să ia in
considerare actuala identitate vizuală ROP sau trebuie să propună un concept creativ complet
nou?
R. Consultantul va lua în considerare identitatea vizuala a MDLPL. Detaliile vor fi oferite la
momentul semnării contractului.
4. In cadrul seminariile de informare, vorbitorii vor fi asigurați numai de MDLPL sau consultantul
trebuie să asigure şi participarea unor experți independenți?
R. MDLPL va asigura participarea experţilor în domeniul fondurilor structurale gestionate de
minister, care vor susţine prezentări în cadrul conferinţelor. Consultantul poate să asigure şi
participarea unor experţi independenţi.
5. Pentru cele două tipuri de evenimente, oferta tehnică trebuie să cuprindă şi propunerea
consultantului privind localitățile unde să fie desfăşurate evenimentele?
R. Localităţile se vor stabili împreună cu consultantul în momentul semnării contractului. Oferta
tehnică nu trebuie să conţină şi o astfel de propunere.
6. Referitor la punctul 4.4.1. din fişa de date a achiziţiei “ Liderul trebuie să completeze
Formularul 4.4.1. cerinţă minimă: un contract similar privind servicii de organizare
evenimente (perioada 2004-2007) a cărui valoare să fie egală sau mai mare decât 24.000 lei
(ron) „. Poate un alt membru al asocierii să prezinte experienţă similară minimă solicitată ?
R. Da, experineta minima solicitata poate fi prezentata si de un alt membru al asocierii.
7. O organizaţie neguvernamentală poate să fie asociat la ofertare ? În acest caz ce documente
trebuie să depună pentru 4.2.1. din fişa de date a achiziţiei ?

R. Da, poate fi asociat la ofertare si o organizatie neguvernamentala. Documentele care trebuie
prezentate in aces caz sunt aceleasi documente cerute ca si pentru orice alt ofertant sau
documente echivalente acestora (statutul organizatiei, hotararea judecatoreasca de infiintare,
alte documente care sa certifice inregistrarea organizatiei).
8. Conform art. 186 al. 2 din OUG 34/2006, ofertantul poate să beneficieze de sprijinul unei alte
organizaţii, indiferent de natura juridică a relaţiilor între ofertant şi această organizaţie. Vă
rugăm să menţionaţi care sunt documentele care trebuie prezentate de o organizaţie
neguvernamentală care intenţionează să pună la dispoziţia ofertantului resurse financiare,
tehnice sau profesionale?
R. Aceleasi documente cerute ca si pentru orice alt ofertant sau documente echivalente acestora
din care sa reiasa ca sunt indeplinite cerintele cerute in documentatie de atribuire.
9. Referitor la organizarea celor 5 evenimente stradale de diseminare a materialelor de
informare MDLPL : care este durata efectivă de desfăşurare a acestora ? Dar durata de
instruire pentru persoanele ce desfăşoară activităţi de împărţire a materialelor ?
R. Seminarul se va desfasura in aceeasi zi cu evenimentul stradal. O actiune inseamna un seminar
+ un eveniment stradal.
Durata totala efectiva a caravanei este de 5 saptamani ( cate o actiune in fiecare saptamana ).
Data exacta a primei actiuni si perioada de instruire a acestui tip de personal va fi stabilita cu
participantul castigator in momentul semnarii contractului.
10. Referitor la asigurarea cortului care să fie inscripţionat cu însemnele MDLPL: vă rugăm să
detaliaţi specificaţia amplasării acestuia, respectiv “…. Într-un loc central şi puternic tranzitat,
în vederea unei bune evaluări a costurilor logistice.
R. loc central puternic tranzitat" inseamna:
- piata palatului administrativ
- mall sau hipermarket si zona pietonala adiacenta
- pasaj pietonal
- orice alta locatie similara celor de mai sus
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