MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
Direcţia Asistenţă Tehnică
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CLARIFICARE NR. 12
Referitor la procedura de atribuire „Acord cadru pentru formarea personalului structurilor de
coordonare, management şi control al Instrumentelor Structurale în managementul programelor
operaţionale ” - Anunţ de participare nr. 133924/14.03.2012

Nr.
1.

Întrebare
Referitor la Documentatia de Atribuire/
Sectiunea III – Formulare /Formularul 13 –
Declaratia de Disponibilitate, ce trebuie semnata
de fiecare expert cheie, continutul acestui formular
nu este unul specific adaptat pentru un Acord
Cadru, ci este un continut general care se
utilizeaza de obicei pentru majoritatea contractelor
de servicii care nu intra in categoria de Acord
Cadru/nu sunt impartite pe loturi.

Răspuns
Autoritatea Contractantă face precizarea că
ofertanţii vor completa Formularul 13 –
Declaraţie de disponibilitate în momentul
elaborării ofertelor în vederea atribuirii
contractelor subsecvente.
În vederea elaborării ofertelor în cadrul
prezentei proceduri de atribuire a acorduluicadru Autoritatea Contractantă recomandă
tuturor posibililor ofertanţi utilizarea declaraţiei
de dispobilitate anexată prezentei clarificări.

Totodata, in Documentatia de atribuire lansata
de Ministerul Finantelor Publice-ACIS pentru
contractul anterior Acord - cadru de prestări
servicii - Facilitatea de Asistenţă Tehnică
(FAT),
Anunt
de
Participare
nr.
111848/24.11.2010, , continutul Declaratiei de
disponibilitate din Sectiunea III – Formulare a
acestui contract anterior, este diferit fata de
continutul Declaratiei de disponibilitate a
prezentului Acord Cadru (pentru care se
organizeaza prezenta procedura de atribuire), prin
faptul ca in contractul anterior continutul
Declaratiei de disponibilitate este adaptat tipului
de procedura de achizitie specifica unui Acord
Cadru.
Pentru mai multe detalii, va transmitem anexat
„Declaratia de disponibilitate” extrasa din
Documentatia de Atribuire, Sectiunea IIIFormulare a contractului anterior „Acord - cadru
de prestări servicii - Facilitatea de Asistenţă
Tehnică (FAT)”.
In acest context, va rugam sa confirmati daca
operatorul economic este recomandabil sa utilizeze
modelul de „Declaratie de disponibilitate” extras
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din Documentatia de Atribuire a contractului
„Acord - cadru de prestări servicii - Facilitatea
de Asistenţă Tehnică (FAT)”, (model de
declaratie pe care o transmitem anexata), intrucat
acest model/format de Declaratie de disponibilitate
este mai specific/cuprinde o abordare ce
corespunde conditiilor specifice unui Acord
Cadru.

DECLARAŢIE de disponibilitate
TITLUL PROIECTULUI: ...................................................

Subsemnatul …………………………………….declar că sunt de acord să particip în mod exclusiv la
licitaţia organizată pentru încheierea acordului-cadru având ca obiect ..................................................,
pentru operatorul economic ……………………………, în calitate de expert…….
Prin aceasta declaraţie, înţeleg că mă oblig să nu mă prezint în calitate de candidat pentru altă companie
care depune ofertă pentru acest proiect. Înţeleg faptul că nerespectarea acestui lucru va conduce la
excluderea mea şi a ofertei din această licitaţie şi poate conduce la excluderea mea de la participarea la
alte licitaţii şi contracte finanţate din fonduri europene.
De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnată câştigătoare, declar că sunt capabil şi
disponibil să lucrez pe poziţia şi perioada pentru care îmi va fi inclus CV-ul în etapa de re-ofertare pentru
atribuirea contractelor subsecvente aferente acordului-cadru.
În cazul în care, în etapa de re-ofertare pentru atribuirea contractelor subsecvente, oferta depusă de
(numele operatorului economic) va fi desemnată câştigătoare, sunt perfect conştient de faptul că
indisponibilitatea mea pentru realizarea contractelor subsecvente, cauzată de alte motive decât boală sau
forţă majoră, pot conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii şi contracte şi poate atrage
după sine anularea contractului.

Nume
Semnătură
Dată
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