SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PNEUMOLOGIE
Şos. Viilor 90, Bucureşti, sector 5, 050159
Cod fiscal 4433929
Cont RO38BRDE410SV20979184100 BRD-Brătianu
Tel./Fax: 0213374460
E-mail: office@srp.ro

Nr. 605/ 31.08.2017

Ref:

Procedura de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de servicii pentru

organizarea celui de-al XXIV-lea Congres al Societaţii Române de Pneumologie ce va avea loc
în perioada 31 octombrie – 3 noiembrie 2018

În urma solicitărilor de clarificări primite, vă facem cunoscute atât întrebarile cât şi
răspunsurile aferente:

1. Societatea SRP va face contract de prestari servicii cu expozantii din cadrul
congresului ?
Răspuns: Nu, Societata Română de Pneumologie nu va încheia contracte de prestări servicii
cu expozanții care vor participa la Congres. Societatea Română de Pneumologie este o
asociație non-profit, fără activitate economică. Societatea Română de Pneumologie va
încheia doar contracte de sponsorizare cu companiile care doresc să sprijine organizarea
Congresului.

2. Va rugam sa ne trimiteti detalii tehnice si lamuriri cu privire la Gestionarea
computerizată prin aplicaţie dedicată + site internet dedicate.
Răspuns: Gestionarea tuturor activităţilor legate de înscrierea participanţilor la congres
(înregistrarea înscrierilor), fluxul rezumatelor (primire, evaluare, acceptare/respingere,
anunţul autorilor), asigurarea cazării participanţilor şi programul social se va face printr-o
aplicaţie software dedicată cuplată la un site internet dedicat organizării Congresului.
Organizatorul va construi acest site şi îl va administra pe o perioadă estimată de 12 luni
anterior desfăşurării Congresului şi pe durata Congresului.
Pe lângă dotarea tehnică şi umană necesară gestionarii şi administrării aplicaţiei software şi
a site-ului aferent, vor trebui asigurate o linie de fax automat, o adresă de e-mail pentru

www.srp.ro

informaţii şi alte comunicări cu participanţii (cu răspuns în 2 zile lucrătoare) şi o linie
telefonică pentru informaţii cu program 9-17 (obligatorie în ultima lună de înscriere).

Pagina de internet dedicată Congresului va fi realizată atât în limba română, cât şi în limba
engleză. Aceasta va avea toate informațiile din limba română traduse în limba engleză,
inclusiv formularul de înscriere și echivalentul taxelor în euro. Toate serviciile vor putea fi
selectate dintr-un singur formular. Ofertantul poate prezenta o alta propunere pentru
selectarea serviciilor, dacă consideră că aceasta ar facilita procesul de înscriere al
participanților.
Site-ul Congresului va fi supus aprobării Comitetului de Organizare şi va cuprinde în afară de
informaţiile legate de înscrieri, rezumate, cazare şi programul social, şi programul ştiinţific
(preliminar şi final), informaţii pentru sponsori, lista/logo-urile sponsorilor, orice alte
elemente indicate de Comitetul de Organizare. In oferta de pret, Organizatorul va lua in
considerare si implementarea modificarilor necesare ce vor aparea pe parcursul perioadei
estimate.

3. Intrebare lamuritoare la art I punctul e) Decontarea altor cheltuieli de transport si
combustibil pentru speakeri se va face integral sau procentual?
Răspuns: Dacă Operatorului economic îi va fi solicitată decontarea altor cheltuieli de
transport și combustibil pentru speakeri de către Beneficiar, aceste servicii vor face obiectul
încheierii unui act adițional. Dacă va fi cazul, decontarea cheltuielilor se va face personal
fiecărui lector, în limitele prevazute de legislația română, privind decontarea transportului
(consum combustibil 7,5 l la 100 km, distanța calculată via-Michelin – printată, anexă la
decont, bilet de călătorie - tren, autocar). Lectoriii vor semna pentru primirea sumelor
decontate într-un tabel tabel (nume, prenume, loc de munca, CNP, punctul de origine al
deplasarii, semnătura olografă). Toate aceste documente vor fi remise solicitantului de catre
operatorul economic dupa eveniment, în momentul facturării pentru recuperarea sumelor
cheltuite cu decontul participanților și celelalte servicii prestate.

4. Administrarea serviciilor de transport mentionate in centralizatorul de preturi la
punctul e) implica decontarea transportului intern (Romania) pentru 130 de persoane
si pentru 20 de participanti din strainatate? Operatorul economic va achizitiona

biletele de transport aerian pentru aproximativ 20 de persoane, in functie de
solictarile lectorilor. Conditii obligatorii: clasa ecomic, pretul mediu estimat pe bilet
de avion - 200 euro. Costul biletelor de transport vor face obiectul încheierii unui act
adițional sau trebuie cuprinse in centralizator cu acel cost estimat 20x200EUR?
Răspuns: Serviciile comandate de Achizitor, în scris, ulterior semnarii contractului și care
nu au fost cuprinse în caietul de sarcini, anexa la contractul de prestari servicii, vor face
obiectul încheierii unui act adițional. Actul aditional va cuprinde serviciile de transport
solicitate de Achizitor ( biletele de avion ce vor fi rezervate și achiziționate și serviciile de
închiriere/ transfer cu autoturisme/autocare/ microbuze). În oferta transmisă de către
Operatorul economic nu va fi cuprins costul estimat de 20x200EUR.

5. Vouchere cine și prânzuri - 600 bucăți. Numarul de 600 bucati este necesar pentru
fiecare masa (pranz si respective cina), zi sau pentru toata perioada congresului. Near fi mai usor daca ne puneti pune la dispozitie o diagrama cu privire la mese.
Răspuns: Voucherele pentru cine și prânzuri vor fi acordate doar pentru anumite mese.
Aceste informații vor fi puse la dispoziția Operatorului economic de către Societatea
Română de Pneumologie cu suficient timp înainte de Congres pentru a putea fi realizate.

6. Evenimentele programate pentru ziua de miercuri se vor suprapune ca interval orar ?
Miercuri - Cursuri pre-Congres
8 Sali Conferinta (40-70 locuri) – 1 zi
Miercuri – Ceremonia de deschidere a Congresului
1 Sala (1000 locuri) - 4 ore
Răspuns: Evenimentele programate pentru ziua de miercuri nu se vor suprapune ca interval
orar. Cursurile pre-Congres vor fi organizate în intervalul orar 10:00-17:00 iar Ceremonia de
deschidere a Congresului va avea loc cel mai probabil la ora 18:00.

7. Va rugam sa ne oferiti detalii cu privire la PR si comunicare, punctul g) si punctul l):
-

Baza de date cu medici care intra in targetul manifestarii va fi pusa la
dispozitie de societatea SRP?

-

Materialul brut (informatia stiintifica) pentru realizarea comunicatelor de
presa va fi pus la dispozitie de SRP ?

Răspuns: Baza de date cu medicii pneumologi, va fi pusă la dispoziție de către Societatea
Română de Pneumologie, însă Operatorul economic va trimite newsletter-ele legate de
Congres și bazei de date cu medicii care intră în targetul manifestării de care acesta dispune,
în vederea asigurării unei bune promovări a Congresului.
Informația științifică (teme, speakeri) pentru realizarea comunicatelor de presă va fi pusă la
dispoziție de către Societatea Română de Pneumologie

8. Pentru mass media: Realizarea unui comunicat de presa / lună cu informatii utile
despre temele si speakerii invitati la Congresul SRP. Comunicatele vor fi trimise catre
presa de specialitate și cea generalistă. Va fi realizat si transmis cel putin un
comunicat de presa cu 6 luni inainte de organizarea Congresului si ulterior cate unul
in cele 3 luni anterioare desfasurarii Congresului. Deducem ca vor fi minim 4
comunicate de presa, corect?
Răspuns:

Așa cum reiese și din caietul de sarcini, Organizatorul va realiza minim 4

comunicate de presă.

9. Trebuie detaliat separat fiecare produs sau serviciu prezentat in centralizatorul de
preturi, sau este suficienta completarea pretului ofertat in centralizator?
Răspuns: Oferta tehnică trebuie să cuprindă o detaliere a produselor și serviciilor pentru
care se depune oferta financiară. În cetralizatorul de prețuri trebuie trecute doar costurile
pentru fiecare serviciu sau produs ofertat.

10. Care este criteriul de atribuire a contractului avand in vedere ca la pagina 24 apare
urmatorul criteriu” Se va selecta oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere al
bunei desfășurării, optime, a Congesului, din punct de vedere al organizării propriuzise: a accesibilității pentru membrii SRP din toată țara, spațiul optim de desfășurare
(din punct de vedere al necesarului pentru fiecare sală de congres, acces facil pentru
fiecare sală, spațiul expozițional, spațiul pentru secretariat, spațiul pentru pauzele de
cafea optime). Totodată oferta optimă coroborînd toate acestea și din punct de
vedere financiar. Opțiunile de cazare în incinta locației de desfășurare a Congresului
să fie aproape de locația de desfășurare a acestuia pentru minim 150 speakeri (fara
sa fie necesar transportul cu masina) si pentru circa 900 de participanți.”, iar la

punctul D 3) de la pagina 7, Criteriul de atribuire a contractului este: oferta cea mai
avantajoasa din punct de vedere economic.
Răspuns: Criteriul de atribuire este, conform punctului D3 din Fisa de date a achizitiei,
oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. Paragraful de la pagina 24
evidențiază acest criteriu, respectiv importanța unei oferte avantajoase atât din punct de
vedere al bunei desfășurării, optime, a Congesului (din punct de vedere al organizării
propriu-zise), cât și din punct de vedere financiar.

11. Vă rugăm să clarificați dacă există posibilitatea de ofertare a unor locații cu perioade
apropiate de cea solicitată în caietul de sarcini sau nu doriți ca această perioadă să
sufere modificări.
Răspuns: Perioada de organizare al celui de-al XXV-lea Congres al Societății Române de
Pneumologie nu poate fi modificată. Congresul va fi organizat în perioada 31 octombrie – 3
noiembrie 2018.

12. Vă rugăm să clarificați dacă există posibilitatea de cazare a speakerilor într-o unitate
hotelieră din apopierea unității în care se vor desfășura sesiunile științifice sau este
necesare ca toate camerele rezervate sa se afle în aceeași unitate în care se vor
desfășura sesiunile științifice.
Răspuns:

Cazarea speakerilor poate fi realizată într-o unitate hotelieră din apopierea

unității în care se vor desfășura sesiunile științifice, fără a fi însă necesară deplasarea
acestora cu mașina la unitatea în care se vor organiza sesiunile științifice. Având în vedere
că există posibilitatea ca o parte din speakeri să fie sponsorizați, Operatorii economici vor
avea în vedere faptul că ”este interzisă utilizarea pentru cazare a hotelurilor de 5* stele
(notă: pensiunile nu se încadrează în această clasificare)”, conform Codului ARPIM.
Totodată, atragem atenția că tot Codul ARPIM prevede faptul că ”nu este permisă
organizarea de evenimente în România și evenimente conform secțiunii 10.02, cu și pentru
PDS (profesioniştii din domeniul sanitar), la hoteluri de 5 * sau sponsorizarea evenimentelor
organizate în România la hoteluri de 5 * de către alte entități.”.

