
 
 
 

 
 

 

CLARIFICĂRI PROCEDURA ACHIZIŢIE 

Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul, COD CPV 55000000-0, prin 

procedura competitivă în cadrul Proiectului „O şansă europeană pentru copii români” 

contract de finantare POSDRU/91/2.2/S/61153 

1. Există posibilitatea decontării de către contractant a contravalorii intrărilor la obiectivele 

turistice, la întoarcerea în ţară? 
Toate costurile legate de solicitările cuprinse în caietul de sarcini trebuie să se regăsească în 
ofertele depuse de către agenţii economici, altă posibilitate de decontare ulterioară a unor 
costuri nefiind posibilă. 

2. Există serviciul de transport/transfer oferit de catre contractant in vreunul din orasele 

Budapesta sau Salzburg, sau transportul se va face cu autocarul achizitorului? 
Transportul este asigurat, în caietul de sarcini neexistând solicitări de efectuare a serviciilor 
de transport, însă există solicitări de asigurare a costurilor legate de parcare, taxe de acces 
cu autocarul la diferitele obiective turistice solicitate prin caietul de sarcini. 

3. Va rugăm să ne comunicaţi dacă este necesară sala de conferinţe şi pe perioada cazării în 
Budapesta. 

Nu este necesară sală de conferinţe pe perioada cazării în Budapesta. 
4. Cazările la Budapesta trebuie să aibă servicii de cină + cazare + mic dejun? 

Cazările de la Budapesta includ servicii de cazare+masă+mic dejun pentru 24 de copii la 
care se adaugă servicii de cazare (care includ în mod obligatoriu şi mic dejun) pentru cei 4 
insoţitori. 
Mai jos vă prezentăm graficul solicitărilor privind serviciile de cazare şi masă: 
 

      
           
           

Masă 
Cazare 

Prânz Cină 

Noapte 1 ________ 
24 persoane 

(Budapesta) 

28 persoane -  mic dejun 

inclus (Budapesta) 

Noapte 2 
24 persoane 

(avans spre decontare) 24 persoane (Salzburg) 28 persoane -  mic dejun 

inclus (Salzburg) 

Noapte 3 
24 persoane 

(Salzburg) 24 persoane (Salzburg) 28 persoane -  mic dejun 

inclus (Salzburg) 

Noapte 4 
24 persoane 

(Salzburg) 24 persoane (Salzburg) 28 persoane -  mic dejun 

inclus (Salzburg) 

Noapte 5 
24 persoane 

(Salzburg) 24 persoane (Salzburg) 28 persoane -  mic dejun 

inclus (Salzburg) 

Noapte 6 
24 persoane 

(Salzburg) 24 persoane (Salzburg) 28 persoane -  mic dejun 

inclus (Budapesta) 



 
 
 

 
 

 

      
           
           

Masă 
Cazare 

Prânz Cină 

Noapte 7 
24 persoane 

(Salzburg) 
24 persoane 

(Budapesta) 
28 persoane -  mic dejun 

inclus (Budapesta) 

 
24 persoane 

(avans spre decontare) ________ ________ 

5. Cazarea pentru fiecare serie în taberele de la Salzburg trebuie să fie de cinci sau de 6 nopţi. 
Cazarea pentru fiecare serie în Landul Salzburg trebuie să fie de 5 nopţi. 

6. Având în vedere apropierea oraşului Salzburg de graniţa germană, este permisă (în cadrul ariei de 
30 km fixate în jurul oraşului Salzburg) oferirea de soluţii de cazare în Germania? 

Prin caietul de sarcini se solicită cazare în Landul Salzburg, Austria. 
7. Am rugămintea să-mi transmiteţi dacă transportul este asigurat ( tur –retur) pentru cele 3 tabere. 

Transportul este asigurat (tur – retur) pentru toate cele 3 tabere. 
8. Puteţi să-mi spuneţi dacă există şi alte modalităţi de depunere a ofertei altfel decât fizic la sediul 

dumneavoastră din Bistriţa? 
Documentele se vor depune în plic sigilat, la dresa menţionată în documentaţia de 
atribuire. 


