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CLARIFICARE NR. 23

Referitor la procedura de atribuire „Servicii de consultanta pentru identificarea
nevoilor de dezvoltare post 2013” - Anunţ de participare numărul 132441/29.12.2011
NR.
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Întrebări
La punctul III.2.3) Capacitatea tehnică și/sau
profesională, 1. Informatii privind calificarile si
experienta profesionala a expertilor-cheie din
cadrul echipei de proiect, se menţioneză:
“Se vor prezenta:
a) Formularul 11 - Lista experților cheie propuși
pentru implementarea contractului;
b) Formularul 12 - Curriculum vitae pentru
fiecare expert cheie. CV-urile trebuie să fie
suficient de detaliate astfel încât să rezulte cel
puţin îndeplinirea calificărilor şi experienţei
profesionale solicitate fiecărui expert. Astfel, CVul şi documentele suport trebuie să conţină în
mod obligatoriu titlul şi obiectul proiectului la
care expertul a participat, descrierea sarcinilor
îndeplinite de expertul respectiv şi poziţia
acestuia în cadrul proiectului.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a
solicita informatii (de ex. copii ale diplomelor de
studii si ale certificatelor profesionale obtinute si
mentionate in CV care sa ateste calificarile
solicitate; copii detaliate ale certificatelor si/sau
referintelor emise de angajatori sau beneficiari care
sa probeze experienta indicata in CV si durata de
lucru in domeniile cerute) pentru a verifica
indeplinirea cerintelor pentru fiecare expert-cheie
propus .
c) Formularul 13 - Declaraţie de disponibilitate,
semnată în original de către fiecare dintre
experţii cheie propuşi.
Nota: CV-urile sau declaraţiile de disponibilitate ale
altor experţi decât cei cheie nu trebuie să fie incluse
în documentele de calificare.
Având în vedere că o firmă a fost selectată, în parte,

Răspunsuri
Conform documentaţiei de atribuire,
candidaţii trebuie să transmită în
SEAP
în
mod
obligatoriu:
Formularul 11, Formularul 12 şi
Formularul 13.
Ulteior, în perioada de evaluare a
candidaturilor,
Autoritatea
Contractantă îşi rezervă dreptul de a
solicita informaţii (de ex. copii ale
diplomelor de studii şi ale
certificatelor profesionale obţinute şi
menţionate în CV care să ateste
calificările solicitate). Candidatul va
trebui să prezinte informaţiile
solicitate în termenul pe care îl va
stabili comisia de evaluare.
Operatorii economici pot însă
prezenta încă de la depunerea
candidaturii documentele suport care
să ateste calificările solicitate, acest
lucru nefiind însă obligatoriu.

în baza evaluării expertilor cheie propusi,
Autoritatea contractantă se aşteaptă ca execuţia
contractului să fie realizată cu experţii mai-sus
menţionaţi.”
Astfel, nu rezultă clar dacă în prima fază, a
candidaturii, operatorii economici sunt obligați să
depună și documente suport pentru CV-urile
experților.
Acest lucru este întărit și de precizarea autorității
contractante: ”Autoritatea Contractanta isi rezerva
dreptul de a solicita informatii (de ex. copii ale
diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale
obtinute si mentionate in CV care sa ateste
calificarile solicitate; copii detaliate ale certificatelor
si/sau referintelor emise de angajatori sau
beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV
si durata de lucru in domeniile cerute) pentru a
verifica indeplinirea cerintelor pentru fiecare expertcheie propus”.
Vă rugăm să clarificați aceste aspecte, dacă
operatorii economici sunt obligați să depună în
faza I – Candidatura, și documente suport pentru
CV-urile experților propuși!
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Vă rugăm să precizați dacă garanția de
participare se va depune în Etapa I –
Candidatura, sau doar în Etapa a II-a – Oferta.
Vă rugăm să precizați dacă garanția de
participare poate fi depusă de oricare dintre
asociați (în cazul unei oferte depuse de către o
asociere), sau aceasta trebuie depusă obligatoriu
de către liderul asocierii.

2

Conform documentaţiei de atribuire
garanţia financiară de participare se
depune în cadrul ofertei în etapa a
II-a a procedurii.
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 scrisorii
de garanţie pe baza declaraţiei cu
privire la culpa persoanei garantate,
în acest caz asocierea de operatori
economici.

