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Precizări la solicitările de clarificare pentru Cererea de Oferta servicii de cazare 
vizite primite până la data de 15. 05.2013 ora 14,00 

 
1.Întrebare::  
Va rugăm să ne precizaţi oraşele din România unde aveţi nevoie de servicii de 
cazare. Sau se poate oferta doar un singur hotel, exemplu pe Valea Prahovei. 
1.Precizare:  
În „Anexa 1 la CO nr. 750.317/29.04.2013 Termeni şi Condiţii de Livrare, punctul 3 
Termene de execuţie şi adresa de interes” tabelul inserat cuprinde localităţile si 
numărul de camere solicitate pentru fiecare locaţie. 
 
2.Întrebare::  
Va rugam sa ne specificaţi dacă se vor asigura şi alte servicii, masă, pauze de 
cafea, săli conferinţă  şi care ar fi bugetul acestor servicii. 
2.Precizare:  
Conform Cererii de ofertă  nr. 750317 / 29.04.2013 sunt solicitate – Servicii de 
cazare la hotel de minim 3* - maxim 4*, în camere single, pe teritoriul României, cu 
mic dejun inclus. 
 
3. Întrebare: 
In vederea participării la cererea de ofertă  nr. 750317 / 29.04.2013 – Servicii de 
cazare la hotel de minim 3* - maxim 4*,în camere single, pe teritoriul României, cu 
mic dejun inclus,- 240 camere ,va solicităm să clarificaţi neconcordanţa dintre 
numărul de camere solicitat -240 de camere şi numărul de camere solicitat în anexă 
- 243 de camere. 
3.Precizare: 
Numărul corect de camere este 243. 
 
4. Întrebare: 
Numărul total de 240 de camere single se refera la un total de 240 de nopţi de 
cazare?  
4.Precizare: 
Numărul total de cazări în camere single este 243. Aceste nu vor fi efectuate în 243 
nopţi diferite (în general vor fi câte 3 cazări/noapte).  
 
5. Întrebare: 
Camerele trebuie sa aibă obligatoriu frigider, sau este acceptat şi minibar. În general 
hotelurile nu dispun de frigider ci de minibar. 
5.Precizare: 
Camerele pot avea minibar în locul frigiderului. 
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6. Întrebare: 
Acceptaţi şi pensiuni cu clasificare şi dotări conforme solicitării? Oraşele mici nu 
dispun întotdeauna de hoteluri care să se încadreze în cerinţe (de ex: Aiud, Târgu 
Ocna, Codlea) 
6.Precizare: 
Se acceptă şi cazări în unităţi turistice (pensiune, vilă) care respectă clasificarea şi 
dotările solicitate în Anexa 1 la CO nr. 750.317/29.04.2013 Termeni şi Condiţii de 
Livrare. 
 
7. Întrebare:  
Va rog confirmaţi dacă va fi acceptată ofertă în următorul format (Având în vedere 
faptul că tarifele diferă de la oraş la oraş, tabelul din Anexa 1 ar trebui să conţină mai 
multe rânduri, câte unul pentru fiecare oraş): 

Nr. 
crt Denumire serviciu Cant - nr 

innoptari 

Pret 
unitar -

lei-  

Valoare 
totala fara 
TVA -Lei-  

Valoare 
totala cu 

TVA -
LEI-  

Pret 
unitar - 
Euro -  

Valoare 
totala 
fara 

TVA - 
Euro -  

Valoare 
totala 

cu TVA 
-Euro- 

 (0) (1)               

1 
Servicii cazare camera 

single, si mic dejun, 
Aiud 

12             

2 
Servicii cazare camera 

single, si mic dejun, 
Arad 

3 
            

 
7.Precizare: 
Se acceptă  oferte în acest format. Vă precizăm că, în conformitate cu prevederile 
din CO nr. 750.317/29.04.2013 Termeni şi Condiţii de Livrare, pct.6(iii)  evaluarea şi 
acordarea contractului se va acorda firmei care oferă cel mai mic preţ evaluat pentru 
întregul pachet de servicii solicitate. 
 
8. Întrebare:  
In unele localităţi menţionate de dvs. nu există hoteluri de 3 stele. Se acceptă şi 
unităţi turistice de categoria 3, gen vilă sau pensiune? 
8.Precizare: 
Vezi Precizarea 6. 
 
9. Întrebare: 
Care este durata sejurului (1,2,3 etc nopţi de cazare ) unei camere în localităţile 
menţionate de dvs.? 
9.Precizare: 
În majoritatea cazurilor este vorba de câte o noapte. Sunt excepţii localităţile unde 
vor fi solicitate 2 sau chiar 3 nopţi (exemplu fără a limita lista acestor localităţi: 
Bucureşti, Ploieşti, Tg. Ocna, Baia Mare, Timişoara). 
 
10. Întrebare: 
La secţiunea de „documente de eligibilitate”aţi menţionat faptul că trebuie să 
prezentăm şi certificatul de clasificare pt. fiecare unitate turistică sau “echivalent 
(declaraţie pe propria răspundere că unităţile turistice se încadrează în clasificare 
solicitată de Achizitor)”.  
10.Precizare: 
Se acceptă certificatul de clasificare sau declaraţie pe propria răspundere că unităţile 
turistice se încadrează în clasificare solicitată de Achizitor. 
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11. Întrebare: 
Deoarece datele de rezervare a camerelor nu sunt concrete şi datorită desfăşurării 
contractului pe 2 ani, există posibilitate ca hotelul prezentat în ofertă în 2013, să nu 
aibă camere disponibile în perioada cerută de dvs.în 2014. Există înţelegere sau 
care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite de prestator pt. schimbarea hotelului? 
11.Precizare: 
Există flexibilitate în măsura în care  modificarea hotelului se face de comun acord 
cu achizitorul şi cu menţinerea preţului şi a condiţiilor ofertate. 
 
 


