DIRECŢIA DE ACHIZITII PUBLICE
Clarificare Nr. 2 la Documentaţia de atribuire
Subiect: Achiziţia publică a serviciilor de realizare a studiului de Evaluare intermediară a
Programului Operaţional Regional pentru perioada 01.01.2007 – 30.06.2009
Nr. anunt: 69999/16.12.2008
Întrebare nr. 1
“Referitor la dosarul de licitatie sectiunea 5.4 Capacitate tehnica si/sau profesionala,
subsectiunea 5.4.1. Informatii privind capacitatea tehnica si profesionala, sunt mentionate la punctul c) o
serie de conditii minime care trebuie indeplinite pentru echipa de experti si anume:
Coodonatorul de proiect:
- diploma de studii universitare in stiinte economice sau stiinte sociale sau administratie publica sau in
alte domenii relevante pentru obiectivele si scopurile proiectului
Experti
- diploma de studii universitare in stiinte economice sau stiinte sociale sau administratie publica sau in
alte domenii relevante pentru obiectivele si scopurile proiectului
In ceea ce priveste sintagma „alte domenii relevante pentru proiect” dorim sa intrebam daca
domeniul tehnic este de asemenea considerat relevant pentru proiect. Din experienta noastra similara
este foarte importanta experienta practica in domeniul evaluarii, inclusiv de programe socio-economice
precum si indeplinirea celorlalte conditii minime mentionate in dosarul de licitatie. In acest sens
intelegerea noastra este ca diploma de studii universitare in domeniul tehnic complementata de o
experienta practica in domeniul evaluarii al expertilor propusi poate fi considerata relevant pentru proiect.
Este intelegerea noastra corecta?”
Răspuns:
Apreciem că diploma universitară dobândită în domeniul tehnic poate fi considerată ca relevantă
pentru obiectivele şi scopurile proiectului, cu condiţia ca aceasta să aibă o legătură evidentă cu activităţile
specifice pe care expertul evaluator trebuie să le desfăşoare în cadrul proiectului de evaluare
intermediară a Programului Operaţional Regional. Prin oferta depusă ofertantul va susţine şi demonstra
relevanţa specializării obţinute, în domeniul tehnic, prin diploma universitară a coordonatorului, respectiv
experţilor pentru domeniile proiectului.
Întrebare nr. 2
„Cu referire la secţiunea 6.5 Modul de constituire a garanţiei de participare se menţionează ca
„Scrisoarea de garanţie bancara va fi eliberata de o banca din România sau după caz, de o banca din
străinătate care are corespondent o banca din România”. In cazul in care scrisoarea de garanţie bancara
este emisa de o banca din străinătate care are corespondent in România dorim sa ştim care este cursul
valutar la care se poate face conversia garanţiei, ţinând cont ca banca din străinătate va trebui sa
menţioneze in cadrul garanţiei si valoarea in euro.”
Răspuns:
Cursul valutar la care se va face conversia garanţiei este de 1 Euro = 3,8998 RON.

Întrebare nr. 3
“In caietul de sarcini la sectiunea 5.5 Alte cheltuieli se mentioneaza ca “suma prevazuta pentru
aceste cheltuieli este de max. 32.000 lei inclusiv TVA. Intrucat aceasta suma trebuie inclusa in
propunerea financiara dorim sa intrebam daca sunt pe care trebuie sa o includem este cea de 25.920
RON.”
Răspuns:
Asa cum s-a precizat în Caietul de sarcini secţiunea 5.5 Alte cheltuieli “suma prevăzută pentru
alte cheltuieli este de max. 32.000 lei inclusiv TVA”.
In suma de 32000 RON inclusiv TVA, cuantumul TVA este de 5109,24 RON, suma fără TVA fiind
astfel de 26890,76 RON.
Întrebare nr. 4
„La secţiunea 6.5 Modul de constituire a garanţiei de participare se menţionează „Scrisoarea de
garanţie bancară va fi eliberată de o bancă din România sau, după caz de o bancă din străinătate care
are corespondent în România”.
Înţelegerea noastră este ca dacă scrisoarea de garanţie bancară este emisă de o bancă din
străinătate (e.g. Fortis Belgia) în limba engleză a vând şi suma menţionată în RON câ şi în Euro însoţită
de traducerea autorizată în limba româna este acceptată atâta timp cât acea bancă are şi un
corespondent în România (e.g. Fortis Romania).
Este înţelegerea noastră corectă?
Răspuns:
Scrisoarea de garanţie bancară poate fi emisă de o bancă din străinătate, care are corespondent
o bancă din România, în limba engleză, conform modelului precizat în Documentaţia de atribuire pentru
achiziţia publică a serviciilor de realizare a studiului de Evaluare intermediară a Programului Operaţional
Regional pentru perioada 01.01.2007 – 30.06.2009, Secţiunea III – Formulare, formular 14. Scrisoarea de
garanţie bancară în original va fi însoţită de traducerea autorizată (legalizată) în limba română.
Întrebare nr. 5
„Referitor la capitolul 5. Criterii de calificare si selectie, subcapitolele 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 si 5.2.1,
intelegem ca Formularele 01, 02, 03, 04 şi 05 sunt solicitate atat pentru asociati cat si pentru
subcontractori.
Din experienta noastra anterioara, documentele doveditoare aferente Formularelor se cer doar
pentru asociati, nu si pentru subcontractori.
In acest sens, va rugam sa clarificati daca documentele doveditoare solicitate la subcapitolele
5.1.1 (punctul 3), 5.1.2 (punctul 3) si 5.2.1 (punctul 2) trebuie prezentate doar de asociati sau si de către
subcontractori.”
Răspuns:
Formularele 01, 02, 03 şi 04 sunt solicitate atât pentru asociaţi cât şi pentru subcontractori, astfel
cum este precizat în Documentaţia de atribuire, secţiunea I Fişa de date a achiziţiei, punctul 5.1.1
(alineatul 3), punctul 5.1.2 (alineatul 3), punctul (5.1.3) şi punctul 5.2.1 (alineatul 1).
Formularul 05 va fi completat de fiecare asociat, în cazul în care oferta este depusă de o
asociere, dar nu va fi completat de subontractori.
Întrebare nr. 6
„Referitor la capitolul 5.3 Situatia economico-financiara, subcapitolul 5.3.1, intelegerea noastra
este ca Formularul 6 si Bilanturile Contabile pe anii 2005, 2006 si 2007 trebuie prezentate doar de fiecare
asociat in parte, nu si de catre subcontractori.
Va rugam sa clarificati daca intelegerea noastra este corecta.”

Răspuns:
Conform documentaţiei de atribuire, secţiunea I – Fişa de date a achiziţiei, punctul 5.3.1 –
Informaţii privind situaţia economico – financiară, alineatul 1 şi 2 – „Formularul 06 şi Bilanţurile contabile
pe anii 2005, 2006 şi 2007” trebuie prezentate în cazul unei oferte depuse în asociere de fiecare asociat.
Documentele precizate mai sus nu vor fi prezentate de subcontractori.
Întrebare nr. 7
Referitor capitolul 5.4 Capacitatea tehnica si/sau profesionala, subcapitolele 5.1.1, 5.1.2,
5.2.1, 5.3.1 si 5.4.1 (punctul 5 -(certificatele/diplomele/documentele expertilor), din Documentatia de
Atribuire, se solicita traducerea legalizata a documentelor doveditoare, inclusiv a documentelor pentru
experti.
Din experienta noastra anterioara, ni s-au cerut traduceri legalizate doar pentru documentele
doveditoare ale companiilor, iar pentru documentele expertilor ni s-au cerut doar traduceri autorizate.
Va rugam sa clarificati daca pentru certificatele/diplomele/documentele expertilor se pot prezenta
doar traduceri autorizate, nu si legalizate.
Răspuns:
Conform Documentaţiei de atribuire, Secţiunea I – Fişa de date a achiziţiei, punctul 5.4.1
Informaţii privind capacitatea tehnică şi profesională, alineatului 5, „În cazul în care
certificatele/diplomele/documentele care confirmă eperienţa profesională indicată sunt emise în altă limbă
decât română sau engleză, acestea vor fi transmise în limba de origine, însoţite de o traducere legalizată
a acestora în limba română”.
Întrebare nr. 8
Referitor la capitolul 5.3 Situatia economico-financiara, subcapitolul 5.3.1, pentru operatorii
economici care se incadreaza in categoria IMM, se solicita completarea Formularelor 07.1 si 07.2.
Daca operatorul economic NU se incadreaza in categoria IMM si avand in vedere ca „Lipsa a mai
mult de trei documente solicitate prin documentatia de atribuire duce la respingerea ofertei”, va rugam sa
clarificati daca este nevoie sa se completeze Formularele 07.1 si 07.2 cu mentiunea „Nu este cazul” sau
daca necompletarea si ne-includerea celor 2 formulare in oferta se considera sau nu ca fiind „documente
lipsa”.
Răspuns:
Conform documentaţiei de atribuire, secţiunea I – Fişa de date a achiziţiei, punctul 5.3.1 –
Informaţii privind situaţia economico – financiară, alineatul 1 – Formularele 07.1 şi 07.2 trebuie
completate în cazul în care ofertantul se încadrează în categoria intreprinderilor mici şi mijlocii.
Dacă ofertantul nu face parte din categoria intreprinderilor mici şi mijlocii nu trebuie să
completeze Formularele 07.1 şi 07.2 cu menţiunea „Nu este cazul”.
Întrebare nr. 9
La capitolul 5.4 Capacitatea tehnica si/sau profesionala, subcapitolul 5.3.1, referitor la punctul
3 (unde se solicita „prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritatea
contractanta ori de catre clientul orivat beneficiar”) si la punctul 4 (unde se solicita „prezentarea unei
recomandari din partea beneficiarului / clientului privat beneficiar”) , va rugam sa clarificati daca ambele
puncte fac referire la punctul b) din cadrul aceluiasi subcapitol 5.3.1.
De asemenea, intelegerea noastra este ca pentru contractele mentionate in cadrul Formularului 9
(Lista contractelor prestate in ultimii 3 ani), sunt acceptate ca documente doveditoare ambele variante:
atat certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta ori de catre clientul
orivat beneficiar cat si scrisori de recomandare din partea beneficiarului / clientului privat beneficiar.
Va rugam sa clarificati daca intelegerea noastra este corecta.

Răspuns:
Consideram că se face referire la alineatul 5.4.1 al punctului 5.4 Capacitatea tehnică şi/sau
profesională şi nu punctul 5.3.1 din cadrul subcapitolului 5.4 Capacitatea tehnică şi/sau profesională.
Precizăm că solicitarea de la alineatul 3 „prezentarea unor certificate/documente emise sau
contrasemnate de autoritaea contractantă ori de către clientul privat beneficiar şi solicitarea de la alineatul
4 „prezentarea unei recomandări din partea beneficiarului/clientului privat beneficiar” fac referire la
punctul b) din cadrul alineatului 5.4.1.
Pentru documentele menţionate în cadrul Formularului 09 – Lsta contractelor prestate în ultimii 3
ani, sunt acceptate ca documente doveditoare „Prezentarea unor certificate/documente emise sau
contrasemnate de autoritatea contractanta ori de catre clientul orivat beneficiar. În cazul în care
beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea obţinerii unei
certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o
declaraţie pe propria răspundere a ofertantului sau, dacă în ţara de naţionalitate a acestuia nu există
prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui
notar.”
Conform punctului 5.4.1 Informaţii privind capacitatea capacitatea tehnică şi profesională,
alineatul 4 se solicită şi prezentarea “unei recomandari pentru fiecare dintre aceste contracte din partea
beneficiarului/ clientului privat beneficiar. Recomandarile vor fi prezentate in original. In cazul in care
recomandarile sunt in alta limba decat cea romana, acestea vor fi insotite de o traducere legalizata. “
Întrebare nr. 10
Referitor la capitolul 5.4 Capacitatea tehnica si/sau profesionala, subcapitolul 5.31, la punctul
4 se solicita „prezentarea unei recomandari din partea beneficiarului / clientului privat beneficiar;
Recomandarile vor fi prezentate in original”.
Din experienta noastra anterioara, sunt acceptate Scrisorile de Recomandare in copie, pe care
sa apara mentiunea „Conform cu originalul” si semnatura in original a prestatorului.
Va rugam sa clarificati daca Scrisorile de Recomandare sunt acceptate si in acest format.
Răspuns:
Consideram că se face referire la alineatul 5.4.1 al punctului 5.4 Capacitatea tehnică şi/sau
profesională şi nu punctul 5.3.1 din cadrul subcapitolului 5.4 Capacitatea tehnică şi/sau profesională.
După cum este precizat recomandările la alineatul 4, punctul 5.4.1 Informatii privind capacitatea
tehnică şi profesională „Pentru contractele cerute la punctul b), prezentarea unei recomandari din partea
beneficiarului / clientului privat beneficiar; Recomandarile vor fi prezentate in original”.
Întrebare nr. 11
Referitor la capitolul 5.1 Situatia personala a candidatului/ofertantului, atat la punctul 3 din
subcapitolul 5.1.1 cat si la punctul 3 din subcapitolul 5.1.2 se solicita:
„Prezentarea oricarui document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine a
ofertantului sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte
documente echivalente emise de autoritait competente din tara respectiva.”
Din experienta noastra anterioara, ni s-au solicitat urmatoarele documente doveditoare:
- Certificat constatator eliberat de Ministerul Justiţiei – Oficiul Registrului Comerţului sau
echivalent din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administrator
- Adresă de la Curtea Districtuală / Instanţa Competentă / Agenţie Guvernamentală unde îşi are
sediul compania / sucursala sau echivalent din care să rezulte că operatorul economic nu este în
insolvenţă/faliment/aranjament cu creditorii
- Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ
teritoriale de pe raza căreia societatea îşi are sediul social privind plata obligaţiilor la bugetul de
stat sau echivalent

Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale
Certificat pentru plata CAS (pentru statele în care autorităţile fiscale colectează şi CAS)
Cazier judiciar pentru administrator(i) aşa cum sunt menţionaţi în Certificatul Constatator
precum şi pentru persoana împuternicită (unde este cazul)
Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil).
Avand in vedere ca „Lipsa a mai mult de trei documente privind situatia personala, capacitatea de
exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara precum si capacitatea tehnica si
profesionala, solicitate prin documentatia de atribuire duce la respingerea ofertei”,
-

Răspuns:
Ofertantul va prezenta documentele edificatoare, pentru demonstrarea neîncadrării în prevederile
art. 180 şi 181, în ţara de origine a ofertantului sau în ţara în care acesta este stabilit, cum ar fi certificate,
caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă,
acestea pot fi din categoria celor menţionate mai sus.
Întrebare nr. 11
La Sectiunea III – Formulare, Formularul 05 – Fisa entitatii legale, sunt 3 tipuri de Fise: 05.01
– Entitati de drept privat, 05.02. – Persoana fizica, 05.03 – Entitati de drept public.
Avand in vedere ca operatorul economic este o companie privata cu sediul in strainatate, va
rugam sa clarificati daca este corect sa completeze doar Fisa 05.01 – Entitati de drept privat.
Deasemenea, va rugam sa clarificati daca este necesara completarea celorlalte doua fise cu
mentiune „Nu este cazul”, dat fiind ca „Lipsa a mai mult de trei documente privind situatia personala,
capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara precum si capacitatea
tehnica si profesionala, solicitate prin documentatia de atribuire duce la respingerea ofertei”.
Răspuns:
Ofertantul va completa doar formularul corespunzător situaţiei în care se află acesta, nefiind
necesară completarea celorlalte fişe cu menţiunea „Nu este cazul”.
Dacă operatorul economic este o companie privată cu sediul în străinătate este corect să
completeze doar Fişa 05.01 – Entităţi de drept privat.
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