GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
Bucureşti, Bd. Mircea Vodă nr. 44, sector 3, tel. 021.302.52.00, fax. 021.302.52.64

CLARIFICARE NR. 6

Referitor la procedura de atribuire „Servicii de consultanta pentru identificarea nevoilor de dezvoltare post 2013” - Anunţ de
participare numărul 132441/29.12.2011

Nr.
1.

Întrebare
Precizări din documentatia de atribuire

Punctul III.2.3 din Fisa de date
Candidatul/Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze experienţa
similara prin prezentarea unei liste a principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani (calculaţi până la
data limita de depunere a ofertelor), conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, etc.
Prin serviciu similar se înţelege acel contract al cărui obiect şi complexitate este de aceeaşi natură cu
caracteristicile serviciilor contractului pentru care se organizează prezenta procedură de achiziţie publică.

Punctul II.1.6 din Fisa de date, respectiv precizarea obiectelor contractului conform definitiilor
CPV: ”CPV 73200000-4 Servicii de consultantă în cercetare si în dezvoltare, CPV 79300000-7 Studii de piată si
cercetare economică, sondaje si statistici, CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente”

Punctul II.2.1 Cantitatea totală sau domeniul
Obiectul contractului este achizitia publică de servicii de consultantă privind elaborarea unei descrieri exacte si
relevante si cuantificarea nevoilor de dezvoltare ale României, la nivelul diferitelor sectoare economice şi pe baza
distribuţiei teritoriale a acestora.
Obiectivele specifice ale prezentului contract constau in:
a) Identificarea nevoilor de dezvoltare:

abordare din punct de vedere al principalelor categorii de beneficiari (entităţi publice centrale, entităţi
publice locale, sector privat, ONG/societate civilă) prin chestionare, interviuri

abordare de la nivelul domeniilor economice şi sociale prin dezbateri publice, seminarii, caravane

abordare din p.v. financiar prin estimarea valorii nevoilor identificate şi a potenţialului naţional de
(co)finanţare (public sau privat)
b) analiză comparativă a nevoilor identificate cu politicile publice existente (inclusiv din punct de vederea al
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alocărilor financiare stabilite prin aceste politici)
c) elaborarea a 2-3 scenarii de abordare a cadrului de programare post 2013 (pentru Obiectivul Convergentă)
Întrebare
Având în vedere precizările citate alăturat, vă rugăm să specificati:
1) care este obiectul contractului pe care ofertantul trebuie să îl prezinte pentru a îndeplini cerintele de
calificare din punct de vedere al experientei sale profesionale
cum definiti complexitatea contractului pe care ofertantul trebuie să îl prezinte pentru a îndeplini cerintele
de calificare din punct de vedere al experientei sale profesionale
2.

Precizări din documentatia de atribuire
Punctul III.2.3 din Fisa de date, respectiv definitia experientei similare solicitată ofertantului:
”Candidatul/Ofertantul va prezenta cel putin un document/contract/proces verbal de receptie care să confirme
prestarea de servicii în valoare de 1.000.000 euro
Întrebare
Având în vedere precizările citate alăturat, vă rugăm să ne comunicati dacă ofertantul poate prezenta
orice fel de proiect in valoare de minim 1 milion euro pentru îndeplinirea cerintei respective.
3. Precizări din documentatia de atribuire
Punctul IV.1.2 din Fisa de date, respectiv Limitarea numărului de operatori economici invitati să prezinte
oferte sau să participe
Criteriu 1 - Experientă similara
Prestarea de servicii similare, la care participarea candidatului să fie intr-o valoare cuprinsa
intre 1.000.000 – 2.500.000 euro fără TVA, în cadrul a maxim 5 proiecte
Prestarea de servicii similare, la care participarea candidatului să fie de peste echivalentul a
2.500.000 euro fără TVA, în cadrul a maxim 5 proiecte

max 10
5
10

Întrebare
Având în vedere precizările citate alăturat,
1. vă rugăm să ne comunicati care este interpretarea corectă a felului în care se va puncta experienta
similară, având în vedere variantele definite mai jos?
A. Pentru 5 puncte
Pentru obtinerea celor 5 puncte, ofertantul trebuie sa prezinte minim 5 proiecte cu servicii similare a căror valoare
cumulată să fie de cel putin 1.000.000 euro?
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sau
Pentru obtinerea celor 5 puncte, ofertantul trebuie să prezinte minim 5 proiecte cu servicii similare, fiecare dintre
ele având valoarea de cel putin 1 milion euro?
sau
Pentru obtinerea celor 5 puncte, ofertantul trebuie să prezinte minim 1 proiect cu servicii similare, având valoarea
de cel putin 1 milion euro?
B. Pentru 10 puncte
Pentru obtinerea celor 10 puncte, ofertantul trebuie să prezinte minim 5 proiecte cu servicii similare a căror
valoare cumulată să fie de cel putin 2.500.001 euro?
sau
Pentru obtinerea celor 10 puncte, ofertantul trebuie să prezinte minim 5 proiecte cu servicii similare, fiecare dintre
ele având valoarea de cel putin 2 500 001 euro?
sau
Pentru obtinerea celor 10 puncte, ofertantul trebuie să prezinte minim 1 proiect cu servicii similare, având
valoarea de cel putin 2 500 001 euro?
Vă rugăm să precizati care sunt serviciile similare solicitate în cazul proiectelor care se punctează?
4.

Precizări din documentatia de atribuire
Punctul III.2.3 din Fisa de date, respectiv definitia experientei similare solicitată ofertantului:
”Candidatul/Ofertantul va prezenta cel putin un document/contract/proces verbal de receptie care să confirme
prestarea de servicii în valoare de 1.000.000 euro

Criteriu 1 - Experientă similara
Prestarea de servicii similare, la care participarea candidatului să fie intr-o valoare cuprinsa
intre 1.000.000 – 2.500.000 euro fără TVA, în cadrul a maxim 5 proiecte
Prestarea de servicii similare, la care participarea candidatului să fie de peste echivalentul a
2.500.000 euro fără TVA, în cadrul a maxim 5 proiecte

max 10
5
10

Întrebare
Având în vedere precizările citate alăturat, vă rugăm să ne comunicati dacă valorile minime solicitate
includ sau nu TVA.
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