MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
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CLARIFICARE NR. 4
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

Fişa de date, III.2.3) Capacitatea tehnică şi/sau
Având în vedere situaţia prezentată de
profesională, Cerinţa nr. 1, Lista principalelor
dumneavoastră, în conformitate cu prevederile
prestări de servicii similare in ultimii 3 ani, se
art. 13 din Ordinul Preşedintelui A.N.R.M.A.P.
precizează următoarele:
nr. 509 Autoritatea Contractantă consideră ca
fiind îndeplinită cerinţa privind experienţa
„Candidatul/ Ofertantul (operator economic sau
similară având în vedere informaţiile furnizate
membrii asocierii împreună) trebuie să
de ofertant în cadrul documentelor suport
demonstreze experienţa similară prin prezentarea
anexate. Astfel spus, Autoritatea Contractantă
unei liste a principalelor servicii similare prestate
va lua în considerare acele activităţi prestate şi
în ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de
recepţionate parţial sau total de către beneficiar
depunere a ofertelor) în domeniul formării
precum şi sumele încasate de prestator, aferente
profesionale în contextul Fondurilor Structurale
acestor
activităţi,
în
conformitate cu
şi/ sau de Coeziune, conţinând valori, perioade de
specificaţiile documentelor suport anexate
prestare, beneficiari etc.
ofertei.
Candidatul/ Ofertantul va prezenta cel puţin un
document/ contract/ proces verbal de recepţie sau
maxim 5 documente/ contracte/ procese verbale de
recepţie care să confirme prestarea de servicii în
valoare de 1.000.000 Euro fără TVA.”
Va rugam sa clarificati daca cerinta de mai sus se
considera indeplinita prin intermediul unui proiect
prestat in ultimii 3 ani (calculati pâna la data limita
de depunere a ofertelor), proiect care prin
obiectivul si activitatile sale indeplineste
experienta similara solicitata prin Fisa de Date,
proiect finalizat, avand Rapoartele Intermediare
aprobate, Platile Intemediare efectuate (documente
suport ce pot fi prezentate comisiei de Evaluare
spre verificare), avand Raportul Final in curs de
aprobare, acest proces fiind si la momentul de fata
nefinalizat din cauze ce tin de fluxul administrativ
incarcat de la nivelul administratiei publice.
In mod specific, va rugam sa confirmati daca
serviciile prestate in cadrul proiectului si care au
fost aprobate/ receptionate de catre Autoritatea
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Contractanta, fapt dovedit prin document/
contract/ extras din contract/ proces verbal de
receptie etc. pot fi luate in considerare pentru a
indeplini cerinta de mai sus, in sensul prevederilor
articolului 13 din ordinul 509/ 2011 privind
formularea criteriilor de calificare si selectie.
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