
 

 

 

 

 

 

 

Nr. S571/ 08.10.2013 

 

 

 

Ref:  Procedura de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de servicii pentru organizarea 

organizarea celui de-al XXIII-lea Congres al Societaţii Române de Pneumologie ce va avea loc în 

perioada 8-11 octombrie 2014 

 

 

În urma solicitărilor de clarificări primite, vă facem cunoscute atât întrebarile cât şi 

răspunsurile aferente: 

 

1) Vă rugăm să ne transmiteti ce reprezinta, în accepțiunea dumneavoastră, programul social 

Răspuns:  Pentru participanţii la cel de-al XXIII-lea Congres al Societăţii Române de Pneumologie 

şi însoţitorii acestora se vor organiza următoarele activităţi sociale: 

• Miercuri, 8 octombrie 2014 

- Ceremonia de deschidere  

- Recepţie de bun venit 

• Vineri, 10 octombrie 2014 

- Cina festivă - Muzică şi dans 

Participarea la Cina festivă va fi condiționată de o taxă participare, diferenţa costurilor de 

organizare fiind suportată de SRP. Acceptarea participării se va face în limita locurilor disponibile 

după principiul primul venit- primul servit. 

 

 

2) Vă rugăm să ne transmiteți cum se vor efectua plățile: după fiecare etapă indeplinită sau la 

încheierea congresului 

Răspuns: Plățile se vor efectua la încheierea congresului, în baza facturii emise de operatorul 

economic.  În contractul de prestări servicii poate fi stipulată plata în avans care poate fi efectuată 

prin una sau mai multe tranșe periodice, însă valoarea totală a plății în avans nu va depăși procentul 

de 30%. 

 

 

3) La pct. B4: "Fisa/fise de informatii privind experienta similara din care sa reiasa indeplinirea 

in ultimii 3(trei) ani a unui contract care a avut obiect similar si valoare mai mare de 420.000 

lei" 

= Va rugam sa ne comunicati care este numarul minim de contracte cu obiect similar, prin care 

sa confirmam valoarea de 420.000 lei (in conformitate cu cerinlele OrdinuJui 509/2011 al 

ANRMAP) 
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Răspuns: Va fi prezentată minim o fişă de informaţii privind experienţa similară din care sa reiasă 

indeplinirea în ultimii 3 (trei) ani a unui contract care a avut obiect similar și valoare mai mare de 

420.000 lei. 

 

 

4) Va rugam sa ne comunicati daca solicitati garantie de participare si daca da, care este suma. 

Răspuns: Vă informăm că nu se solicită garanție de participare 

 

 

5) Caietul de sarcini, pct.f); 

= va rugam sa ne comunicati daca pentru organizarca spatiului expozitional, va referiti la 

existenta unei sali separate, cu dotarile necesare, pentru sponsorii-expozanti si daca da, va 

rugam sa ne comunicati numarul estimat de sponsori si/sau o dimensiune aproximativa a 

spatiului de expunere; 

= va rugam sa ne comunicati daca contractele de sponsorizare vor fi incheiate de S.R.P. 

Răspuns: Pentru organizarea spațiului expozițional va fi pus la dispoziție un spaţiu deschis care va 

fi delimitat/ compartimentat în timpii de expunere cu panouri uşoare pe structură metalică, care vor 

fi amplasate de fiecare sponsor în parte. Un spațiu expozițional va fi cuprins între 4 mp și 10 mp, 

iar numărul estimat de sponsori-expozanți este de minim 15.  

Contractele de sponsorizare vor fi încheiate de Societatea Română de Pneumologie. 

 

 

7)  Va rugam sa ne comunicati daca acceptati participarea in cadrul procedurii mai sus 

mentionata, a operatorului economic care se incadreaza in categoria IMM conform Legii 

364/2004 cu o CA = 389.0001ei. 

Răspuns: Se accepta participarea in cadrul procedurii a operatorului economic care se incadreaza 

in categoria IMM conform Legii 364/2004 cu o CA = 389.000 lei. 

Pentru a se putea bucura efectiv de facilitatile mentionate, operatorii economici sunt obligati sa faca 

dovada calitatii de IMM, respectiv a indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii: 

• numarul mediu anual de salariati sa fie mai mic de 250; 

•cifra de afaceri anuala neta sa fie de pana la echivalentul in lei a 50 milioane euro sau sa detina 

active totale care sa nu depaseasca echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii 

financiare aprobate. 

In acest scop, operatorii economici vor depune: 

• in cazul in care sunt intreprinderi autonome, Declaratia privind incadrarea intreprinderii in 

categoria IMM-urilor (Anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004); 

• in cazul in care sunt intreprinderi partenere, Declaratia privind incadrarea intreprinderii in 

categoria IMM-urilor, formularul “Calcul pentru intreprinderile partenere sau legate” (Anexa nr. 2 

la Legea nr. 346/2004), formularele “Fisa de parteneriat” si ”Intreprinderile partenere” (Anexe la 

Legea nr. 346/2004); 

•in cazul in care sunt intreprinderi legate, Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria 

IMM-urilor, formularul “Calcul pentru intreprinderile partenere sau legate”, formularele 

“Intreprinderi legate” si “Fisa privind legatura dintre intreprinderi” (Anexe la Legea nr. 346/2004). 

 

 



 

 

8) Mai sunt si alte materiale promotionale care nu sunt incluse in punctul 2G dar sunt 

mentionate la alte puncte: ex. Decorarea salilor: roll-up  / banner eveniment pentru fiecare sala, 

calareti moderatori etc. Aceste costuri le vom adauga acolo unde au fost mentionate sau 

adaugam la punctul 1g? 

Răspuns: Serviciile comandate de Achizitor, în scris, ulterior semnarii contractului și care nu au 

fost cuprinse în caietul de sarcini, anexa la contractul de prestari servicii, vor face obiectul 

încheierii unui act adițional . 

 

 

9) Explicati-ne, va rugam, ce presupune mai exact punctul 2H – Organizarea unui bufet cu 

vanzare? Am observat ca nu sunt prevazute pauze de cafea sau pranz. Acest bufet va substitui 

aceste pauze si daca da, tinand cont ca fiecare participant isi asigura aceste pauze, ce cost trebuie 

sa mentionam noi – teoretic nu ar presupune niciun cost din partea noastra? 

Răspuns: Organizarea unui bufet cu vanzare cu vanzare in incinta congresului presupune 

amplasarea unui bufet de unde participantii sa poata achizitiona produse alimentare (gustare 

frugală, apă, cafea, ceai, suc, fursecuri), dimensiunile bufetului fiind la latitudinea operatorului 

economic. Daca acest serviciu nu implica costuri suplimentare din partea operatorului economic, nu 

vor fi menționate tarife suplimentare. 

 

 

10) La pagina 6, punctul D5 este mentionat realizarea unui deviz care trebuie sa includa costul 

conform punctului 3) din caietul de sarcini. Nu am gasit punctul 3 din Caietul de sarcini. Care 

este acela? Tot aici trebuie sa specificam comisionul nostru  - il adaugam la costul total sau este 

un punct separat de costul serviciilor? 

Răspuns: Punctul 3 din Caietul de sarcini se refera la modalitatea de exprimare a costurilor, 

respectiv: 

 ” Costurile vor fi exprimate astfel: 

 Costurile serviciilor de 1a 1a-f vor fi exprimate separat, dar global. 

 Costurile serviciilor de la 1g vor fi exprimate separat pentru fiecare subpunct şi pe unitate; 

 Costurile serviciilor de la punctele 2a, 2b, 2e şi 2h vor fi exprimate separat, dar global; 

 Costul serviciilor de la 2g vor fi exprimate separat pentru fiecare ofertă şi pe participant; 

 Costurile serviciilor de la 2c vor fi exprimate pe sală şi/sau pe complex; 

 Costurile serviciilor de la 2d vor fi exprimate pe cameră de 2, 3 şi respectiv 4 stele; 

 Costurile serviciilor de la 2f vor fi exprimate per participant pentru fiecare masă în parte. 

Costurile vor fi exprimate în lei şi în ele vor fi incluse toate taxele, comisioanele, etc.” 

 

 

11) Va rugam sa ne confirmati ca in costul total al serviciilor de congres nu este inclusa si plata 

cazarilor participantilor, fiecare va plati pentru camera pe care o va alege, in functie de oferta 

propusa de noi, indiferent de specializare si / sau grad medical. 

Răspuns:  În costul total al serviciilor de congres nu este inclusă și plata cazarilor participanților. 

Fiecare participant va achita camera pe care o va alege.  

 


