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CLARIFICARE NR. 9
Referitor la procedura de atribuire „Campanie de informare publică integrată pentru
promovarea finanţărilor din instrumente structurale” - Anunţ de participare nr.
132440/29.12.2011
Nr.
1.

Întrebare

Răspuns

Vă rugăm să ne comunicaţi intervalul estimat
pentru încheierea contractului de servicii
pentru: campanie de informare publică
integrată pentru promovarea finanţărilor din
instrumentele structurale.

Potrivit dispoziţiilor VI.3) Alte informaţii din
Fişa de date a documentaţiei de atribuire,
„autoritatea contractanta va încheia contractul
de achiziţie publica in perioada de valabilitate
a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la
data transmiterii comunicării privind rezultatul
aplicării procedurii, conform prevederilor art.
205 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor
de
achiziţie
publica,
a
contractelor de concesiune de lucrări publice
si a contractelor de concesiune de servicii”.
Prin urmare, încheierea contractului de
achiziţie publică va avea loc nu mai devreme
de 11 zile de la data transmiterii comunicării
privind rezultatul aplicării procedurii, precum
şi în perioada de valabilitate a ofertelor.

2.

Vă rugăm să ne comunicaţi perioada estimată
(exprimată în luni calendaristice ale anului)
pentru realizarea campaniei prevăzută în acest
caiet de sarcini în vederea planificării
costurilor de difuzare în media (TV/radio) a
campaniei şi pentru adaptarea mesajului
campaniei în funcţie de perioada/sezonul în
care vor fi difuzate.

Potrivit dispoziţiilor pct. II.3)
Durata
contractului/Acordului cadru sau termenul
pentru finalizare din Anunţul de participare şi
pct. II.3) Durata contractului sau termenul
pentru finalizare din Fişa de date a
documentaţiei de atribuire, durata contractului
este de 5 luni de zile începând de la data
semnării acestuia de către părţi (clauza 6.1. din
modelul de contract ataşat documentaţiei de
atribuire).
Prin urmare, perioada pentru realizarea
campaniei va fi stabilită individual de fiecare
ofertant după cum acesta îşi concepe
propunerea tehnică, ţinând cont de îndeplinirea
tuturor prevederilor caietului de sarcini.
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