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Întrebare

Răspuns

În cadrul capitolului III.2.3. din Fişa de date, cerinţa nr.
2 ce priveşte personalul solicitat pentru îndeplinirea
contractului este structurată pe 2 direcţii în ceea ce
priveşte experienţa profesională:
- experienţa profesională generală;
- experienţă profesională specifică.
Formularul 15 – CV este structurat pe aceleaşi 2 direcţii
în ceea ce priveşte experienţa profesională:
- tabel 1: experienţă specifică în proiecte;
- tabelul 2: experienţă profesională.
Având în vedere această structură, vă rugăm să clarificaţi
dacă experienţa profesională specifică se doreşte a fi
ilustrată obligatoriu doar prin tabelul 1: experienţă
specifică în proiecte.
Spre exemplu, un Art Director lucrează pe contracte
private într-o anumită firmă pe întreaga perioadă de
colaborare cu aceasta. În cadrul acestor contracte Art
Directorul realizează grafică pentru ilustrarea
conceptelor creative pe o perioadă mai mare de 3 ani,
răspunzând, astfel, cerinţei specifice 1. Având în vedere
structura Formularului 15 – CV, această activitate nu
poate fi descrisă în cadrul tabelului 1, ci în tabelul 2, deşi
aceasta răspunde cerinţei de experienţă specifică, şi nu
doar celei generale.

În cadrul Tabelului 1 din Formularul 15 se vor
menţiona exclusiv aspectele referitoare la
experienţa profesională specifică care să
demonstreze îndeplinirea cerinţelor minime de
la capitolul III.2.3. din Fişa de date a
documentaţiei de atribuire.
În acest sens, nici o altă prevedere nu împiedică
ofertantul să menţioneze orice aspecte
menţionate în tabelul 1 şi în tabelul 2. Totodată
menţionăm că orice neclaritate din cadrul ofertei
şi, respectiv a documentelor care însoţesc oferta,
va fi clarificată în mod obligatoriu de comisia
de evaluare.
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