Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe
Denumire proiect: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua a persoanelor angajate din regiunea Sud-Vest Oltenia
Denumire beneficiar: Centru European pentru Promovarea si Integrarea Romilor
Cod SMIS: 134938

CLARIFICARI NR 2
Ca raspuns la e-mailul d-stra transmis prin posta electronica in data de 10 .02.2021 prin care ne solicitati
clarificari cu privire la achizitie servicii integrate de cazare, masa si transport pentru participantii la cursurile
initiere/perfectionare in cadrul proiectului „Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua
a persoanelor angajate din regiunea Sud-Vest Oltenia” Cod SMIS 134938 va aducem la cunostinta urmatoarele:
1. Cele 3 variante de locaţii/structuri de cazare trebuie sa aiba fiecare cate 4 sali de conferinta?
Raspuns:
DA Locatiile /structurile de cazare ofertate trebuie sa aiba 4 Sali de conferinta necesare desfasurarii
cursurilor mentionate in documentatie
2. Variantele de locatii pot fi propuse oriunde sau trebuie sa fie intr-un oras/judet?
Raspuns:
Locatiile ofertate trebuie sa fie de minim de 3 stele localizate intr-un oras/ judet din cele 8 Regiuni de
dezvoltare ale Romaniei
3. Se pot propune mai multe variante de locatii, dar cu mai putine sali de conferinta fiecare?
Raspuns :
Exista posibilitatea ca toate cele 4 cursuri specificate in documentatie sa se desfasoare simultan, fapt
pentru care locatia/structura de cazare ofertata trebuie sa dispuna de 4 Sali de conferinta
4. Cate nopti de cazare vor fi asigurate?
Raspuns :
Vor fi asigurate 8 nopti de cazare
5. Se va oferta decont de transport sau transport cu autocar minim 2*?
Raspuns:
In documentatia de atribuire este specificat transport cu autocar minim 2 stele
6. Decontul/transportul va fi asigurat pentru toti cei 242 de participanti?
Raspuns:
Nu este vorba despre decont individual, cursurile se vor desfasura in grupe de min 14- max 28 participanti /curs
conform documentatiei de atribuire.

Se vor organiza mai multe sesiuni de formare in perioade diferite pana se va atinge numarul de 242 de
cursanti Transportul va fi asigurat pentru toti cei 242 de participanti cu autocarul din localitatile
mentionate in documentatia de atribuire catre hotelul ofertat dus -intors

