În atenția operatorilor economici interesați de participarea la procedura de achiziţionare
a serviciilor de organizare de evenimente pentru reuniunea internațională cu titlul
“Reuniunea partenerilor antifraudă din Statele Membre”
17-20 martie 2019, în Bucuresti.

Referitor: răspuns clarificări
În urma solicitărilor de clarificări din data de 20.02.2019, referitoare la achiziția de servicii de
de organizare de evenimente – anunț de participare nr. 6188/15.02.2019, transmise prin
mijloace electronice, formulăm următorul răspuns:
Întrebarea nr. 1 : Având în vedere răspunsul la întrebarea nr 1, vă rugăm să clarificați dacă
înțelegerea noastră este corectă. Atribuirea se va face luând în calcul prețul
unitar/pers/eveniment?
Răspuns nr. 1 Atribuirea se va face luându-se în calcul valoarea totală unitară in
lei/persoană/total eveniment – cu completarea tuturor rubricilor - conform centralizatorului din
Anexa la formularul de oferta.
Întrebarea nr. 2 : Vă rugăm să ne transmiteți unde sunt postate răspunsurile la clarificări și
daca au mai fost alte clarificări.?
Răspuns nr. 2 : Răspunsul la clarificări este postat pe site-ul instituției. DLAF - Informații de
interes public – Achiziții – Anunțuri.
http://www.antifrauda.gov.ro/new/categorie/achizitii-publice/anunturi-achizitii-publice/
Întrebarea nr. 3 : Va rugam sa ne transmiteți documentația în format editabil.
Răspuns nr. 3 : Documentația în format editabil este disponibilă pe site-ul instituției. DLAF Informații de interes public – Achiziții – Anunțuri.
http://www.antifrauda.gov.ro/new/categorie/achizitii-publice/anunturi-achizitii-publice/
Întrebarea nr. 4 : Având în vedere răspunsul la întrebarea nr. 9 și diferențele de buget, vă
rugăm să precizați valorile exacte pentru serviciile de masă. Este foarte posibil ca operatorul
economic să nu fie familiarizat cu diferența dintre de ex. un prânz oferit de viceprim-miniștri,
miniștri, miniștri delegați, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administrației
publice centrale unde avem un buget de 360lei/zi/pers sau un prânz oferit de secretari de stat,
subsecretari de stat, secretari generali, secretari generali adjuncți, președinți ai grupurilor de
lucru ale Consiliului Uniunii Europene, directori generali din ministere unde avem un buget de
250 lei/zi/pers.?
Răspuns nr. 4 : Plafoanele sunt prevăzute în Normativele de cheltuieli aferente acţiunilor de
protocol literele d) f) și g) din Anexa la HG nr. 396/2018, așa cum v-am precizat și în primul
răspuns.
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Întrebarea nr. 5 : Vă rugăm să precizați dacă valorile din Anexa la HG nr. 396/2018 sunt cu
sau fără TVA.?
Răspuns nr. 5 : Valorile prevăzute în Anexa la HG nr. 396/2018 sunt cu TVA.
Întrebarea nr. 6 : Având în vedere răspunsul la întrebarea nr 6, vă rugăm să precizați dacă
mesele pentru sala de conferință vor fi asigurate de către cei de la Palatul Parlamentului,
trebuiesc aduse de către operatorul economic sau nu sunt necesare?
Răspuns nr. 6 : Așa cum este precizat în documentația de atribuire, sala de conferință
împreună cu scaunele și cabinele de interpretariat sunt puse la dispoziție de Palatul
Parlamentului. Mesele trebuie puse la dispoziție de către prestator, conform specificațiilor din
documentația de atribuire.
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