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CLARIFICARE NR. 20
Referitor la procedura de atribuire „Servicii de consultanţă pentru identificarea
nevoilor de dezvoltare post 2013” - Anunţ de participare numărul 132441/29.12.2011
Nr.
Întrebare
1. Fişa de date, III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT,
prevede obligatia constituirii Garanţiei de participare după cum
urmează:
„III.1.1.a) Garantie de participare
da ■ nu □
Garanţia de participare se constituie în cuantum de 100.000 lei
printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, prezentat
în original la sediul Autoritatii Contractante sau virament bancar in
contul cod IBAN RO94TREZ7005005XXX006232 - Deschis la
ATCPMB (dovada plăţii confirmată de bancă) în cuntumul şi pentru
perioada prevăzută în documentaţie, care să prevadă că aceasta se
va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului,
pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă, conform art. 87 alin.
1 din H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
dreptul autorităţii contractante de a reţine garanţia pentru
participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când
acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a)îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de
bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai
târziu de 15 zile de la semnarea contractului;
c)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul
de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei,
şi posibilitatea ca autoritatea contractantă să poată reţine suma
prevăzută potrivit art. 2781 alin. 1 din OUG nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, ofertantului care a depus
contestaţie la Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
împotriva procedurii de atribuire, contestaţie ce a fost respinsă ca
fiind nefondată de acesta.
Nerespectarea obligaţiei de a prezenta garanţia pentru participare
în forma solicitată mai sus (dacă se constituie printr-un instrument
de garantare, emis în condiţiile legii) atrage respingerea ofertei
conform prevederilor HG nr. 925/2006 cu modificările şi
completările ulterioare.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin
egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 80 de zile de la

Răspuns
Conform documentaţiei de
atribuire, în cazul în care
oferta este depusă de o
asociere
de
operatori
economici, unul dintre
membri trebuie numit ca
lider
responsabil
de
contract, iar această numire
trebuie să fie prezentată
printr-o
împuternicire
scrisă semnată de către
fiecare partener în parte.
Toţi
partenerii
sunt
responsabili în mod legal,
uniţi şi individual pentru
realizarea contractului şi
liderul
asocierii
de
operatori economici va fi
autorizat să primească şi
să transmită instrucţiuni
în
numele
tuturor
partenerilor.
În situaţia în care asocierea
de operatori economici va
prezenta o scrisoare de
garanţie financiară pentru
participare la procedura de
atribuire emisă pe numele
unui membru al asocierii,
altul decât liderul, atunci
este în mod absolut necesar
ca textul scrisorii de
garanţie să cuprindă referiri
la oferta depusă de
asocierea de operatori
economici şi liderul acestei
asocieri.
Autoritatea
contractantă
va
avea
posibilitatea de executare a

data deschiderii ofertelor
…”
Vă rugăm să clarificaţi dacă, în cazul în care oferta este depusă de o
asociere de operatori economici, garanţia de participare din partea
unei instituţii bancare conform Formularului 16, poate fi emisă în
numele şi pentru oricare dintre asociaţi/membrii asocierii, şi nu în
mod obligatoriu doar în numele şi pentru liderul de asociere.
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scrisorii de garanţie pe
baza declaraţiei cu privire
la
culpa
persoanei
garantate, în acest caz
asocierea de operatori
economici.

