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CLARIFICARE NR. 16
Referitor la procedura de atribuire „Servicii de consultanţă pentru identificarea
nevoilor de dezvoltare post 2013” - Anunţ de participare numărul 132441/29.12.2011
Nr.
1.

2.

Întrebare
In cadrul acestei etape de ofertare propriuzisă, vor fi invitaţi doar candidaţii selectaţi
în cadrul primei etape (primii 5 operatori
economici calificaţi, prioritizaţi în funcţie
de punctajul obţinut).
Având în vedere ca procedura se
derulează on line , iar pe baza
clarificărilor solicitate operatorului SEAP
si a experienţei noastre, ştim că orice
ofertă depusă în SEAP fără oferta
financiara si tehnica la data de depunere a
documentelor este automat descalificata,
solicitam respectuos s clarificaţi modul
efectiv de derulare a licitaţiei, respectiv:
 Data limita de depunere a
documentelor de calificare si
forma de depunere a lor (ex.
electronic in SEAP/ la sediul
autorităţii, etc.)
 Data limita de depunere a ofertei
tehnice si financiare si forma de
depunere a lor ( ex. electronic in
SEAP/ la sediul autorităţii, etc.)
În fişa de date a achiziţiei se stipulează ca
garanţia de participare va fi depusă, n
afara de formatul electronic in SEAP, si in
original la sediul autorităţii contractante.
In afara de garanţia de participare , mai
este vreun alt document care va fi depus si
in format fizic , la sediul autorităţii
contractante, pe lângă încărcarea in
SEAP?

Răspuns
La termenul limită pentru primirea candidaturilor
sau a cererilor de participare, respectiv 08.02.2012
ora 16:00, în sistemul electronic de achiziţii publice
va trebui să fie încărcate documentele aferente
primei etape a licitaţiei restrânse, Etapa I: de
depunere a Documentelor de calificare si de
selecţie a operatorilor economici.
Numai operatorii economici candidaţi care au fost
selectaţi în prima etapă vor fi invitaţi să depună
ofertele tehnice şi financiare.
Data limită de depunere a ofertei tehnice şi
financiare va fi comunicată prin invitaţia ce va fi
transmisă candidaţilor selectaţi. Oferta va fi
prezentată conform documentaţiei de atribuire, fişa
de date cap. IV.4. PREZENTAREA OFERTEI.

Conform documentaţiei de atribuire, când garanţia
de participare se constituie printr-un instrument de
garantare emis în condiţiile legii, atunci acest
document trebuie prezentat în original la sediul
Autorităţii Contractante, în etapa a II-a a
procedurii, de depunere a ofertelor.
Toate celelalte documente trebuie transmise în
SEAP în format electronic. Numai în cazul în
care, din motive tehnice, nu este posibilă
transmiterea anumitor documente în format
electronic prin intermediul SEAP, în conformitate
cu prevederile art. 30 alin. (4) din H.G. nr.
1660/2006, documentele respective se transmit
autorităţii contractante pe suport de hârtie.

