MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
Direcţia Asistenţă Tehnică
Bucureşti, Bd. Mircea Vodă nr. 44, sector 3, tel. 021.302.52.00, fax. 021.302.52.64, www.poat.ro

CLARIFICARE NR. 1
Referitor la procedura de atribuire „Acord cadru pentru formarea personalului structurilor
de coordonare, management şi control al Instrumentelor Structurale înmanagementul
programelor operaţionale ” - Anunţ de participare nr. 133924/14.03.2012

Nr.
1.

Întrebare

Răspuns

Potrivit Fişei de Date aferente procedurii de
atribuire 133924, sunt menţionate garanţiile de
participare respectiv de bună execuţie, fără a
se menţiona concret posibilitatea reducerii
acestora la 50% în cazul unui operator
economic sau a unui grup de operatori
economici care satisfac condiţiile de încadrare
în categoria IMM. Vă rugăm să clarificaţi.

Autoritatea Contractantă nu a mentionat in
fisa de date a achizitiei modalitatea de
constituire a garantiei de participare si buna
executie in cazul IMM-urilor deoarece
aceasta situatie este reglementata de
prevederile Legii 346/ 2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării
intreprinderilor mici şi mijlocii, act
normativ aplicabil in orice raporturi juridie
dintre Autoritatea Contractanta si orice
operator economic interesat.
Pentru a beneficia de aceste prevederi, este
necesara anexarea formularelor prevazute
de legea mai sus mentionata.

2.

În ceea ce priveşte capacitatea profesională
există menţionată condiţia generală de posesie
a unui certificat de formator CNFPA – cod
COR 241205 sau COR 241207. Vă rugăm să
clarificaţi dacă este permisă, sau dacă nu este
permisă utilizarea candidaturii de experţi cu
naţionalităţi / cetăţenii din alte State Membre
decât România, în care nu există metodologii
de certificare / acreditare în domeniul formării
echivalente CNFPA, sau în măsura în care
apreciaţi, dacă este urmărită exclusiv
candidatura de experţi de naţionalitate /
cetăţenie română, sau de alte naţionalităţi /
cetăţenii dar care au obţinut în România
certificatele de formator, mai sus menţionate.

Autoritatea Contractantă face precizarea că,
în cazul experţilor de alte naţionalităţi,
ofertanţii vor prezenta documente suport
echivalente certificatului de formator (cod
COR 241205 sau COR 241207). Analiza
documentelor prezentate pentru îndeplinirea
cerinţelor de către experţii propuşi va fi
făcută de către membrii comisiei în cadrul
procesului de evaluare a ofertelor.
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3.

În ceea ce priveşte certificatul de formator cu
codurile COR mai sus menţionate, (fie în
cazul unui expert de naţionalitate /cetăţenie
română, fie în cazul în care certificatul de
formator este obligatoriu pentru oricare
naţionalitate / cetăţenie), există o anumită
corelare restrictivă între data eliberării
certificatului şi cei trei ani de experienţă ca
formator, sau este permisă experienţa de
formator de 3 ani, alăturată unui certificat de
formator eliberat mai recent?

Autoritatea Contractantă face precizarea că
nu există nicio corelare între data eliberării
certificatului de formator şi experienţa
relevantă solicitată.

4.

În cadrul modelului orientativ al Acordului
Cadru de Servicii este menţionat la pagina 62,
Articolul 11, paragraful 11.3 că se va aplica
criteriul de atribuire “preţul cel mai scăzut”, în
contradicţie cu criteriul de atribuire menţionat
în Fişa de Date “oferta ce mai avantajoasă
d.p.d.v. economic”. Vă rugăm să clarificaţi.

Informaţiile furnizate de Autoritatea
Contractantă în cadrul documentaţiei de
atribuire sunt corecte şi nu sunt în
contradicţie. În conformitate cu art. 11 –
Atribuirea contractelor subsecvente, din
Acordul Cadru de Servicii, Autoritatea
Contractantă a precizat faptul că, contractele
subsecvente se vor încheia numai pe baza
solicitării transmise de către promitentulachizitor către promitentul-prestator care va
prezenta „preţul cel mai scăzut” în urma reofertării.
Atribuirea
acordului-cadru
reprezintă o procedura distinctă de cea a
contractelor subsecvente, avand ca şi
criteriu de atribuire “oferta cea mai
avantajoasă din punct de vedere economic”.

5.

Vă rugăm să descrieţi succint modalitatea prin
care se va atribui primul dintre contractele
subsecvente (fie ca urmare a atribuirii
acordului cadru cu scorul cel mai bun, fie
după reluarea competiţiei după atribuirea
acordului cadru).

Toate contractele subsecvente se vor atribui
conform prevederilor caietului de sarcini,
punctul 4.2.1 şi art. 11 - Atribuirea
contractelor subsecvente din Acordul Cadru
de Servicii, respectiv prin reluarea
competiţiei după atribuirea acordului-cadru.
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