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

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 : Pentru câte nopți se vor asigura serviciile de cazare?
Răspuns nr. 1 : Pentru 3 nopți de cazare, conform documentației de atribuire.
Întrebarea nr. 2: Având în vedere că se va asigura transportul de la hotel la locul de
desfășurare al evenimentului, respectiv Palatul Parlamentului, vă rugăm să precizați de ce se
dorește o locație situată în zonă ultracentrală – accesul va fi facil indiferent de zona în care vor
fi cazați participanții deoarece aceștia vor beneficia de transfer?
Răspuns nr. 2: Solicitarea de hotel situat ultracentral este bazată în primul rând pe
necesitatea ca acest loc să devină un punct de adunare al celor 90 de participanți, de unde să
se efectueze toate deplasările ce sunt programate a avea loc pe parcursul desfășurării
evenimentului în condiții optime într-un timp cât mai scurt. Totodată, prin această cerință, se
urmărește asigurarea unui acces cât mai facil al participanților la obiectivele de interes turistic
aflate în zona ultracentrală a orașului.
Întrebarea nr. 3 : Având în vedere ca avem un maxim de 75 pers la cazare, va rugăm să
precizați de ce se solicită transfer hotel-Palatul Parlamentului și retur pentru 90 pers..
Răspuns nr. 3 : Răspunsul la această întrebare se regăsește în răspunsul anterior.
Întrebarea nr. 4 : Câte aranjamente florale vor fi necesare și unde se vor amplasa?
Răspuns nr. 4 : Aranjamentele florale vor fi amplasate pe fiecare masa de conferință, inclusiv
a prezidiului, așa cum s-a precizat și în documentația de atribuire.
Întrebarea nr. 5 : Avand in vedere ca in 18 martie va avea loc cocktail-ul, va rugăm să
precizati dacă mai este necesar transferul de la Palatul Parlamentul - hotel sau participantii vor
avea transfer la restaurant ?
Răspuns nr. 5 : Transferul se va face de la Palatul Parlamentului la hotelul situat ultracentral,
urmând ca de la hotel la restaurantul situat ultracentral, deplasarea participanților să se facă
prin mijloace proprii.
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Întrebarea nr. 6 : Avand in vedere următorul răspuns, la solicitarea precedentă, - Datorită
activităților pe care invitații și organizatorii le vor desfășura în comun, este necesară
asigurarea cazării intr-o singură unitate hotelieră. – activitatile vor fi desfasurate in Palatul
Parlamentului și nu în cadrul hotelului, prin urmare, în măsura în care se poate, va rugăm sa
acceptati separarea grupului?
Răspuns nr. 6 : Așa cum am mai precizat în cadrul răspunsului nr. 2, hotelul va deveni un
punct de adunare al celor 90 de participanți. De aici se vor efectua deplasările la Palatul
Parlamentului în autocare acreditate, și returul la finalul fiecărei zile. Documentația de atribuire
nu prevede separarea grupului.

│adresă: Bd. Regina Elisabeta 3, cod 030015, sector 3, Bucureşti│telefon: 021/318.11.85│fax: 021/312.10.05│
│e-mail: contact.dlaf@antifrauda.gov.ro│website: www.antifrauda.gov.ro│

