
1.INTREBARE 

Referitor la licitatia "Achizitionarea serviciilor de formare si perfectionare profesionala si 

cazare", va rugam sa ne clarificati daca exista posibilitatea sa se prezinte oferta numai pentru o 

parte din domeniile prezentate de dvs? 

 RASPUNS 

Conform caietului de sarcini, oferta trebuie sa cuprinda toate domeniile solicitate 

 

2.INTREBARE 

 

Va rugam sa ne transmiteti daca este obligatoriu sa depunem oferta pentru toate cele 58 tematici, 

in condiitiile in care necesarul dvs de formare este limitat pentru unele dintre acestea, la un 

numar de 1 sau 2 participanti. 

Avem in vedere faptul ca nu este posibil sa se deruleze un program de formare cu atat de putini 

participanti iar sansele de a recruta si alti cursanti, de la alte institutii, in aceeasi perioada, pentru 

aceleasi tematici sunt aproape de zero. 

Este acceptata  ofertarea pe loturi, in functie de specificul activitatii fiecarui furnizor de formare ( 

programe de formare  autorizate, echipa de formatori, capacitatea organizatorica)? 

Asteptam cu interes raspunsul dvs. 

 

 RASPUNS 

Toate tematicile din caietul de sarcini sunt necesare indiferent de numarul de cursanti. Grupele 

pentru a se derula un curs (o tematica) se pot forma din cursanti din diferite institutii. 

 

3.INTREBARE 

 

Referitor la licitatia "Achizitionarea serviciilor de formare si perfectionare profesionala si 

cazare", va rugam sa ne clarificati daca exista posibilitatea sa se prezinte oferta numai pentru o 

parte din domeniile prezentate de dvs? 

RASPUNS 

conform caietului de sarcini toate tematicile sunt necesare 

 

 



 

4.INTREBARE 

 

Va rugam sa ne raspundeti la urmatoarele intrebari legate de anuntul de participare (anexa 2 B) 

pentru servicii de formare profesionala si cazare din data de 27.06.2017: 

1. Pretul total estimate este cu sau fara TVA? 

2. Formatorii care participa la aceasta procedura trebuie sa poata organiza toate cursurile 

din toate domeniile care sunt enumerate in tabelul din caietul de sarcini sau se poate aplica numai 

pentru anumite cursuri? 

3. Cursurile trebuie finalizate cu certificate ANC sau numai cu diploma de participare? 

Pentru certificatele ANC sunt costuri suplimentare. 

4. Pentru toate cursurile trebuie prezentate suporturile de curs cu elementele specificate in 

caietul de sarcini? 

5. Data fiind cerinta din caietul de sarcini ca nu se pot forma grupe de cursanti exclusiv cu 

salariati ai Primariei sectorului 3, inseamna ca oferta de cursuri va respecta calendarul prestabilit 

al cursurilor pana la data de 31.12.2017 al fiecarui ofertant? 

 

 

 RASPUNS 

1. Pretul este fara TVA 

2. Conform caietului de sarcini, trebuie asigurate toate domeniile solicitate 

3. Cu Diploma de participare sau certificat de absolvire 

4. Prezentarea variantei initiale a suportului de curs ( cuprins, plan de lecție, prezentări 

PowerPoint, elemente interactive (min.2 exerciții sau studii de caz)); 

5. Da, se va respecta calendarul prestabilit al cursurilor pana la data de 31.12.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


