Program Operațional Capital Uman
Apel: POCU/91/4/8Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
SPITAL – COMUNITATE
Cod Proiect: 109586
Flux de îngrijire continuă a nou-născutului și a sugarului cu risc crescut de îmbolnăvire și deces

Nr. 769 /25.09.2018
Către: TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI
Referitor la: Solicitare clarificari pentru atribuire contract de servicii de cazare la hotel (servicii hoteliere) si servicii
pentru evenimente .
1. Acordul cadru se va incheia cu maxim 2 operatori economici.
2. Contractele subsecvente se atribuie partial fara reluarea competitiei.
3. Pachetul servicii organizare evenimente contine (in conformitate cu Documentatia de atribuire nr. 760/
17.09.2018) :
A.CONFERINTA NATIONALA

a. Masa : pranz, cina, 2 pauze cafea
b. Sala de conferinta capacitate de minim 150 locuri
TOTAL PARTICIPANTI CONFERINTA

Total zile / persoana

150 persoane

2 zile/persoana = 300 zile

B.ATELIERE

Ateliere : Minim 2 – maxim 4
Participanti atelier : minim 12 persoane, maxim 35 persoane
Durata minim atelier : 1 zi, maxim 2 zile
TOTAL PARTICIPANTI ATELIERE

Total zile /persoane

70 persoane

2 zile/persoana = 140 zile

Servicii necesare:
- Pachet Masa conferinta nationala si ateliere de lucru
( pranz, cina si 2 pauze cafea): minim 1 pachet - maxim 440 pachete
Specificaţii minime pentru serviciile solicitate:
 Serviciile de restaurant:
 Pranzul alcatuit din: felul 1 (supa, ciorba, supa crema, etc.), felul 2 (carne, garnitura, salata sau
mancaruri gatitate cu sau fara carne, etc.) si desert (prajituri de casa, prajituri de cofetarie, de patiserie, etc.)
Pranzul poate fi servit sub forma de bufet suedez sau servire la masa classic.
 Cina, alcatuita din: antreu, fel principal (care sa contina: meniu diversificat, de principiu carne,
garnitura, salata),desert (feluri diverisificate; prajituri de casa, prajituri de cofetarie, de patiserie, etc.) si sucuri
acidulate, neacidulate, ceai- minim 200 ml/persoana etc.
 Pauzele alcatuite din: cafea, ceai, patiserie ( pregatita in ziua respectiva), fructe, apa minerala plata
si carbogazoasa.
- Serviciile hoteliere conferinta nationala si ateliere de lucru:
Cazarea se va face in Hotel de maxim 3 stele sau cu camere 3 stele in camere single (sau camere duble în regim
de single, dacă nu se pot asigura camere single) cu mic dejun inclus minim 1 noapte maxim 3 nopti, in functie
de durata vizitei de lucru . Locatia hotelurilor va fi la maximum 1 km de locul unde se vor desfasura
evenimentele.
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- Sala conferinta nationala
(sala cu capacitate de 150 persoane - minim 1 zi - maxim 2 zile, videoproiector,flip chart, echipamente
sonorizare, receptie participanti)
- Sala ateliere de lucru
(sala cu capacitate de 35 persoane - minim 1 zi - maxim 2 zile, videoproiector,flip chart, echipamente
sonorizare, receptie participanti)

4. Servicii cazare experti la hotel cu mic dejun (in conformitate cu Documentatia de atribuire nr. 760/ 17.09.2018):
Total 1.656 nopti cazare cu mic dejun dupa cum urmeaza :
- 1.224 nopti de cazare pentru coordonatorul partenerului si expertii grupului tinta medici.
- 408 nopti de cazare pentru coordonatorul partenerului si expertii grupului tinta asistenti.
- 24 nopti de cazare pentru coordonatorul partenerului si expertii organizare evenimente (conferinta
nationala si ateliere de lucru).
 Serviciile hoteliere:
Cazarea se va face in Hotel de maxim 3 stele sau cu camere 3 stele in camere single (sau camere duble în regim
de single, dacă nu se pot asigura camere single) cu mic dejun inclus minim 1 noapte maxim 3 nopti, in functie
de durata vizitei de lucru . Locatia hotelurilor va fi la maximum 1 km de locul unde se vor desfasura
evenimentele.
5. Factura pentru serviciul prestat se va emite dupa fiecare eveniment, pe baza numărului real de participanţi.
Diagramele de cazare si borderourile de masa completate corect şi semnate de toti participanţii vor constitui
anexa la factura. Completarea şi semnarea de toti participanţii a diagramelor de cazare si borderourilor de masa
intra in sarcina prestatorului.
Plata serviciilor hoteliere si de restaurant va fi efectuată, in maxim 30 zile de la primirea facturii.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon +40 21.3111247 / 0744542495, e-mail
virginia.geletu@cred.ro, Serviciul Achiziţii Publice, persoană de contact Virginia Geletu.
Cu stimă,
Serviciul achizitii publice

