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Denumire contract: Referitor: procedura de achiziŃie publică pentru atribuire Contract de servicii 
de agenŃii de turism şi servicii conexe pentru Programul RO10 – Copii şi tineri în situaŃii de risc 
şi iniŃiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităŃilor naŃionale şi promovarea incluziunii 
sociale finanŃat prin Mecanismul Financiar al SpaŃiului Economic European 2009 – 2014,  
Nr. AnunŃ publicat în SEAP: 3140/17.03.2014 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Întrebare Răspuns 

1 

Va rugam sa ne clarificati daca este 
necesar a se nominaliza in oferta tehnica 
unitatile de cazare propuse pentru fiecare 
destinatie, sau se oferteaza numai pretul 
cazarii, in conformitate cu specificatiile 
privind aceasta oferta 

In oferta tehnica operatorul economic descrie 
modul în care urmeaza sa realizeze obiectul 
contractului si conformitatea specificatiilor 
serviciilor oferite  cu cele solicitate. 
Nu se solicita nominalizarea unitatilor de cazare. 

2 

Va rugam sa ne precizati daca pretul 
ofertat pe fiecare serviciu va trebui sa 
arate defalcat valoarea TS sau aceasta va 
fi mentionata distinct ca valoare, asa cum 
ati mentionat in cerinte 

Propunerea financiara se refera numai ofertarea 
taxei de servicii (TS) si se va mentiona distinct 
ca valoare asa cum este solicitat, aceasta taxa 
fiind menită să acopere cheltuielile pe care 
operatorii economici le efectuază cu prilejul 
prestării serviciilor în cauză. 
Pentru o solicitare emisă de autoritatea 
contractantă, indiferent dacă această solicitare 
conŃine doar unul, mai multe sau toate serviciile 
care fac obiectul acestei proceduri (transport tip 
avion/feroviar în Europa, transport de tip transfer 
la destinaŃie, transport rutier/feroviar în Ńara de 
destinaŃie, servicii de cazare în hoteluri din 
Europa precum şi toate taxele asociate acestora) 
se va percepe o singură TS care va viza şi avea 
în vedere toate serviciile menŃionate mai sus.  
Prestatorul va factura Beneficiarului costul 
tuturor serviciilor rezervate ce fac obiectul 



 2

contractului la care se adaugă valoarea fixă a TS 
aferentă tuturor serviciilor prestate de Prestator 
pentru Beneficiar în cazul rezervărilor aferente 
unei deplasări solicitate de Beneficiar. 
În acest sens, operatorul economic va emite o 
singură factură pentru fiecare deplasare a 
Beneficiarului, factură care va include, pe lângă 
contravaloarea serviciilor de transport şi cazare 
rezervate şi achitate precum şi a taxelor asociate, 
şi contravaloarea TS. 
Anexat acestei facturi Prestatorul va furniza şi o 
justificare scrisă prin care va preciza valoarea 
fiecărui serviciu de transport şi cazare rezervat şi 
achitat, respectiv valoarea individuală şi totală a 
biletelor, costurilor şi voucherelor precum şi 
valoarea fixă a TS. 

3 
Va rugam sa ne precizati daca unitatea 
achizitoare va semna contractul cu unul 
sau mai multi operatori economici. 

Se va semna un singur contract cu un singur 
operator economic 

4 

Va rugam sa ne clarificati criteriul de 
atribuire al contractului avand in vedere 
specificatiile continute in Fisa de Date, 
SECTIUNEA IV, PROCEDURA – IV, 2 
– IV.2.1. Criterii de Atribuire – Pretul cel 
mai scazut,  de asemenea Cap.III, 2.3.a. 
Capacitatea Tehnica si/sau profesionala 
Oferta castigatoare este oferta cu cea mai 
scazuta valoare a TS  fata de  
Specificatiile continute in Caietul de 
Sarcini, CAP.5 – Modul de prezentare a 
ofertei – 5.2 Propunerea Financiara – 
Oferta castigatoare este oferta cu cea mai 
scazuta valoare a TS. 

Criteriul de atribuire a contractului este pretul cel 
mai scazut, rspectiv cea mai mică taxa de servicii 
TS. 

5 
Va rugam sa ne precizati valabilitatea 
ofertei – in zile de la data depuneri 

40 de zile de la termenul limita stabilit pentru 
depunerea ofertelor, conform Formular 8, pct. 3 

 


