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CLARIFICARE NR. 15
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

In clarificarea nr. 6 la punctul 4 (pg. 3) se
mentioneaza:
„Prin urmare si in cuprinsul propunerii tehnice
ramane la latitudinea ofertantului alegerea
formei si a continutului brosurilor, spre a fi
prezentate Autoritatii Contractante, prin
aceasta intelegandu-se inclusiv textul ce
urmeaza a fi inserat in continutul brosurilor,
text ce va fi propus de catre Prestator si agreat
de catre Autoritatea Contractanta in
executarea contractului.”

A se citi răspunsul Autorităţii Contractante
la întrebarea nr. 4 din Clarificarea 4
publicată pe site-ul www.e-licitatie.ro in
data de 24.01.2012 şi întrebarea nr. 1 din
Clarificarea nr. 5 publicată pe site-ul
www.e-licitatie.ro in data de 24.01.2012.

În conformitate cu specificaţiile Caietului de
Sarcini,
reiterăm
următoarele:
caracteristicile broşurilor vor fi stabilite ”în
cadrul contractului, forma şi conţinutul
broşurilor vor fi agreate de comun acord cu
Autoritatea Contractantă, pe baza a minim 2
Va rugam sa clarificati daca in etapa de propuneri făcute de Prestator pentru fiecare
pregatire a ofertei pentru licitatie, Ofertantul titlu de broşură”.
trebuie sa pregateasca si sa propuna pe langa
prezentarea grafica, coperte, titluri, subtitluri, De asemenea, având în vedere că în
slogan, elemente de identitate vizuala cuprinsul caietului de sarcini, şi anume la
(elemente solicitate in caietul de sarcini la pct. VIII Oferta Tehnică, se solicită „minim
două variante pentru fiecare dintre cele 3
punctul) si textul brosurilor.
broşuri (prezentare grafică, coperte, titluri,
Daca interpretarea noastra cu privire la subtitluri, slogan, elemente de identitate
propunerea textului brosurii inca din etapa de vizuală)”, ofertantul va prezenta în
licitatie este cea corecta, va adresam propunerea tehnică doar acele elemente
rugamintea de a reformula cerinta considerand menţionate în caietul de sarcini.
ca:
 Aceasta
activitate
intra
in
responsabilitatea unuia dintre expertii
propusi in etapa de implementare a
proiectului. Daca aceste materiale vor
fi pregatite aproape in intregime inca
din aceasta etapa, rugamintea noastra
este sa ne comunicati care vor fi
responsabilitatile acestui expert in
implementare.
 In aceasta etapa se vor propune 2
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variante pentru fiecare dintre cele 3
brosuri, ceea ce inseamna 6 variante de
continut. In cadrul caietului de sarcini
nu se specifica aceasta cerinta drept
pentru care timpul de pregatire a celor
6 variante de continut, din momentul
primirii clarificarii nr. 6 este extrem de
scurt.
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