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CĂTRE,
OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI SĂ PARTICIPE

Urmare a solicitării de clarificări transmise de un operator economic pe adresa de e-mail
licitatii@cjc.ro privind achiziția de servicii de organizare stand expozițional în cadrul Târgului de
Turism al României ediția a II-a RomExpo București, vă aducem la cunoștință următoarele:
Întrebarea 1. ”Infodesk-urile secundare trebuie să aibă formă cubică (80 x 80 x 80 mm) sau lățimea și
înălțimea pot fi asemănătoare cu ale infodesk-ului principal?”
Răspuns 1: Infodesk-urile secundare trebuie să aibă aproximativ dimensiunile (80 x 80 x 80 cm).
Întrebarea 2. ”Câte panouri PVC pentru co-expozanți sunt și dimensiunea acestora?”
Răspuns 2: Numărul este de 7 panouri, din care 6 panouri aferente infodesck-urilor secundare (din
care două butoaie) și unul aferent infodesck-ului principal, ce deservește 2 coexpozanți și expozantul
principal Consiliul Județean Constanța. Dimensiunile panourilor vor fi adaptate dimensiunilor deskurilor (4 secundare, 2 butoaie și unul principal).
Întrebarea 3. ”Se poate folosi un panou PVC pentru doi co-expozanți?”
Răspuns 3: Nu poate fi folosit un panou la doi coexpozanți.
Întrebarea 4: ”Dotările din stand, respectiv mesele tip bistro, scaunele aferente, măsuța de cafea,
fotoliile, lampadarul, lustrele, trebuie să aibă exact culoarea specificată în caietul de sarcini sau pot fi
în culorile solicitate la decorarea standului: gri, galben, ocru, bej, nisipiu, crem?”
Răspuns 4: Dotările din stand, respectiv mesele bistro, scaunele aferente, măsuța de cafea, fotoliile,
lampadarul, lustrele, trebuie să aibă exact culoarea specificată în caietul de sarcini.
Întrebarea 5: ”Pentru lampadar, lustre, proiectoare putem folosi dimensiuni apropiate de cele
specificate în caietul de sarcini?”
Răspuns 5: Pentru lampadar, lustre, proiectoare pot fi folosite dimensiuni apropiate de cele
specificate în caietul de sarcini.

