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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 -2013 
Investeşte în oameni ! 
Titlul proiectului: „La un click de educaţia modernă şi eficientă” 
Axa prioritară 1. Educatia si formarea profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societatii  
bazate pe cunoastere 
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala” 

Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/ 62150 

 
RASPUNS  1 SOLICITARE DE CLARIFICARI 

„Servicii organizare evenimente” 
în cadrul proiectului „La un click de educaţia modernă şi eficientă”ID 62150 

 

 

Referitor la solicitarile de clarificari inregistrate cu 9846/03.09.2013 si  9848/03.09.2013 privind 

procedura de achizitie “Servicii organizare evenimente”, in cadrul proiectului “La un click de 

educatia moderna si eficienta”, ID 62150, organizata de SIVECO ROMANIA in calitate de 

partener, va comunica urmatoarele raspunsuri:  

 

Intrebare 1 

 

Va rugam  sa ne detaliati ce doriti sa contina felurile de baza reci si calde, conform solicitarii :  

“Pentru dejun si cina se vor prezenta cate 2 meniuri indicative de catering din care se va selecta 

unul, împărţite astfel: feluri de bază (reci şi calde)+salate+garnituri+desert+apa”  

 

Raspuns 1 

 

Achizitorul nu impune o anumita componenta a meniurilor, acesta fiind la dispozitia 

ofertantilor.   

Precizam ca in cadrul unui meniu trebuie sa fie incluse atat feluri de baza reci cat si calde.   

Ofertantii vor avea insa in vedere sa prezinte in oferta componenta a doua meniuri, din care se 

va selecta unul,  care vor contine, fiecare, in mod cumulativ urmatoarele:  

1. feluri de baza reci si calde 

2. salate 

3. garniture 

4. desert 

5. apa 

 

Intrebare 2 

In cadrul sectiunii "Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale" - cerinta 1 - certificat 

constatator este mentionata urmatoarea formalitate: "Certificat constatator eliberat de Ministerul 

Justitiei – Oficiul Registrului Comertului din care sã rezulte numele complet, sediul, persoanele 
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autorizate/administratori, activitãtile principale si faptul ca acesta nu este în stare de insolventã, 

lichidare, faliment sau reorganizare judiciarã, valabil la data depunerii ofertelor, precum si 

obiectul de activitate al societãtii care sa aibã corespondent COD CAEN cu obiectul prezentului 

contract, respectiv 8230 – activitãț i de organizare a expoziț iilor, târgurilor, ș i congreselor, 

8230 – activitãti de organizare a expozitiilor, târgurilor, si congreselor si/sau 7911 – activitati ale 

agentiilor de turism sau cumulativ 5510 – hoteluri si alte facilitate de cazare si 5610 – 

Restaurante sau coduri CAEN similare, valabil la data depunerii ofertelor". Avem rugamintea 

de a ne comunica daca este suficient ca operatorul economic sa aiba in certificatul 

constator mentionarea CODULUI CAEN 8230 sau este obligatoriu detinerea si codului 

7911.  

Raspuns 2 

Da, este suficient ca operatorul economic sa aiba in certificatul constatator mentiunea cod 

CAEN  - 8230 – activitãti de organizare a expozitiilor, târgurilor, si congreselor  

 

Intrebare 3  

 Subcontractantul/ subcontractantii trebuie sa respecte cerinta 1 "Capacitatea de exercitare a 

activitatii profesionale" cu privire la certificatul  constatator ? Daca da, subcontractantul trebuie 

sa inainteze si el o copie conform cu originalul a certificatului constatator?  

Raspuns 3 

Subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta nu trebuie sa prezinte Certificat 

constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.  

 

Intrebare 4 

In vederea completarii formularului 5, lista subcontractantilor, se vor mentiona DOAR 

subcontractantii sau se va mentiona si participarea contractantului (cota de participare, 

denumire, servicii oferite etc).  

Raspuns 4 

Formularul 5 si anexa sa reprezinta documente realizate exclusiv pentru identificarea 

subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in proiect si va contine informatii cu privire la 

acesta/acestia, asa cum au fost solicitate prin continutul acestuia.  

 


