
 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!” 
 

 

 

Nr.  7 / 02.04.2012 
 
 
Catre  OPERATORII ECONOMICI INTERESATI 
 

 
Referitor achizitie „Servicii integrate de cazare si  masa pentru participanti la cursuri desfasurate in cadrul 

proiectului “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităţilor Reţelei Naţionale pentru Inovare şi Transfer 
Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizării procesului  de transfer tehnologic”,  finantat prin 
contractul POSDRU/81/3.2/S/48531 

Ca urmare a unei solicitari de clarificari din partea unui operator economic interesat ASOCIATIA ROMÂNĂ PENTRU 
TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE – ARoTT, in calitate de achizitor , formuleaza urmatoarele clarificari: 
 

Intrebare nr.1: 
Va rugam sa ne comunicati care este data limita de primire a ofertelor in cadrul licitatiei. 

Solicitam acest lucru deoarece pe site www.licitatiapublica.ro termen limita este 30 iunie 2012. 
 
Raspuns nr.1: 

 Data limita de primire a ofertelor este cea specificata in documentatia pentru ofertanti precum si in anuntul publicitar 
care se afla postat pe site-ul Achizitorului si care a fost publicat si in ziarul national Romania Libera in data de 21.03.2012 astfel: 

 
„ Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor:  05.04.2012, ora 15.00, la sediul achizitorului, situat in str. Stefan cel 

Mare nr.12, cod postal 200130, localitate Craiova, judetul Dolj, Romania”  
 
Mentionam ca nu ne asumam responsabilitatea pentru preluarea eronata a anumitor date din presa de catre diferite site-
uri de licitatii publice. 
 

Intrebare nr.2: 

Am revenit la dumneavoastra cu solicitarea clarificarii urmatorului aspect privind documentatia pentru ofertantii pentru 
achizitia servicii integrate de cazare si masa pentru participanti la cursuri desfasurate in cadrul proiectului finantat prin contractul 
POSDRU/81/3.2/S/48531: 
- atat la lotul 1 - Regiunea de Vest cat si la Lotul 2 - Regiunea de Sud-Vest se mentioneaza: "Prestatorul va asigura meniuri 
diferentiate in aceiasi zi (dejun/cina) si de la o zi la alta. In acest sens, ofertantul va prezenta cel putin 3 variante de 
meniuri complete / zi la acelasi tarif" Se doresc ca meniurile sa fie diferinte de la un lot la altul sau de la un curs la altul. Pentru 

ca spre exemplu pentru lotul 2, daca se doresc ca meniurile sa fie diferite si intre cursuri avem situatia de a prezenta minim 135 
meniuri (3 variante * 24 cine + 3 meniuri * 21 dejunuri). Insa daca ar trebui sa fie diferite pe cursuri atunci am avea maxim 32 
meniuri (3 variante * 6 cine + 3 varinate * 5 dejunuri). 
 

Raspuns nr.2: 
   „Meniuri diferentiate in aceiasi zi (dejun/cina) si de la o zi la alta” , insemna meniul diferentiat  pe perioada unui 

curs;  aceleasi meniuri se pot repeta la cursul urmator.  
 

Intrebare nr.3: 
Va rugam sa ne comunicati: 
1.  care este cursul Euro agreat de dvs pentru intocmirea formularului 7 privitor la informatii generale rubrica - cifra de 

afaceri anuala ( echivalent in euro ) 
 
Raspuns nr.3: 

   Cursul Euro agreat pentru intocmirea formularului 7, privitor la informatii generale este cursul mediu comunicat de 

Banca Centrală Europeană (www.ecb.int) pentru anul respectiv. 

Pentru anul 2009: 1 euro = 4,2399 lei 
Pentru anul 2010: 1 euro = 4,2122 lei 
Pentru anul 2011: 1 euro = 4,2391 lei 
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