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Nr.371 /11.03.2016 

 

 

Către: Toți operatorii interesați 

Subiect: Răspuns la întrebarea adresată de un operator economic în data de 11.03.2016 

1. Î:    In invitația de participare se specifică următoarele: „un număr estimat de 48 de participanți, din 

care un număr estimat de 45 persoane pentru 7 nopți ( perioada 11-18 mai 2016) și un număr estimat 

de 3 persoane pentru 10 nopți ( perioada 08-18 mai 2016)”, mai jos, în aceeași invitație de participare 

se specifică:  „cazare a 48 de persoane, astfel: 3 camere în perioada 8- 10 mai 2016 (3 nopți) și 48 

camere în perioada 11-18 mai 2016 (7 nopți)”. Vă rugăm să specificați concret, care este perioada 

exactă de cazare, numărul de nopți și numărul de participanți. 

R:  Numărul total estimat de participanți este de 48, din care 3 persoane, estimat, vor fi cazate 10 nopți în 

perioada 08 -18 mai, iar 45 de persoane, estimat, vor fi cazate 7 nopți în perioada 11-18 mai 2016. 

 

2. Î:   Totodată, vă rugăm specificați termenul de plată al acestor servicii. 

R: La pagina web www.ilr.ro, la secțiunea despre noi – diverse –achizitii publice se află publicat modelul 

de contract, unde regăsiți următoarele clauze:  

art. 4.4 ultimul paragraf: Prețul total facturat este cel care rezultă din înmulţirea preţului unitar maximal cu 

numărul de participanţi cazaţi la eveniment şi cu numărul de nopţi de şedere, plătibil prestatorului de către 

achizitor în lei la Cursul BNR valabil pentru data facturării.  

art.8.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul, în echivalent lei, către prestator în termen de maximum 30 

zile de la primirea  facturii de la prestator.  

Prin urmare, facturarea serviciilor va avea loc după perioada de cazare, respectiv din 18 mai, iar termenul 

de  plată al serviciilor de cazare este de maximum 30 de zile de la primirea facturii de către achizitor. 

 

Corina Chertes 
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