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CLARIFICARE NR. 7
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.

2.

Întrebare

Răspuns

Vă rugăm să clarificaţi când se depun documentele Documentele suport ale experţilor cheie se
suport ale experţilor, în etapa 1 sau 2?
depun în prima etapă, în conformitate cu
prevederile punctului III.2.3.a) Capacitatea
tehnică şi/ sau profesională, cerinţa nr. 2 –
modalitatea de îndeplinire, din fişa de date a
documentaţiei de atribuire.
Dat fiind că, conform clarificării nr.1, criteriul de Autoritatea Contractantă confirmă existenţa
atribuire pentru contractele subsecvente este unei neconcordanţe între prevederile caietului
“preţul cel mai scăzut” înţelegerea noastră este de sarcini şi cele ale modelului de acord – cadru
aceea că evaluarea propunerilor subsecvente se în ceea ce priveşte criteriul de atribuire al
realizează pe baza criteriului “preţul cel mai contractelor subsecvente.
scăzut” fără a se mai aduce în discuţie calitatea Astfel, prevederea caietului de sarcini, punctul
elementelor care fac obiectul reofertării, aceasta 4.2.2 – Atribuirea contractului subsecvent:
neputând însă fi una mai slabă decât cea din
Autoritatea contractantă va selecta “oferta în
propunerea iniţială a prestatorului.
baza criteriului oferta cea mai avantajoasă din
Astfel, referitor la acest criteriu de atribuire, vă punct de vedere economic” în urma verificării
rugăm să explicaţi posibila aplicare a art. 10.5 din conformităţii ofertelor cu condiţiile de
Modelul de contract care precizează că ”În cazul participare solicitate în invitaţia de participare,
în care, în urma re-ofertării, promitentul-achizitor pe baza factorilor de evaluare din documentaţia
nu obţine îmbunătăţiri ale elementelor/condiţiilor de atribuire pentru atribuirea acordului cadru.
care fac obiectul reluării competiţiei, aceasta se
se va citi:
obligă să atribuie contractul ofertantului clasat pe
primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru Autoritatea contractantă va selecta oferta în
încheierea acordului-cadru, prin luarea în baza criteriului “preţul cel mai scăzut” în urma
considerare a condiţiilor şi elementelor prevăzute verificării conformităţii ofertelor cu condiţiile
de participare solicitate în invitaţia de
în oferta iniţială a acestuia.”
participare, pe baza factorilor de evaluare din
Considerăm astfel, că, dacă criteriul de atribuire
documentaţia de atribuire pentru atribuirea
este preţul cel mai scăzut, acest articol nu este în
acordului cadru.
concordanţă cu modalitatea de evaluare a
Autoritatea Contractantă precizează faptul că
contractelor subsecvente.
modelul de acord – cadru, după cum este
Totodată atragem atenţia asupra faptului că în
menţionat în documentaţia de atribuire publicată
caietul de sarcini la punctul 4.2.2 “Atribuirea
pe site-ul www.e-licitaţie.ro este orientativ,
contractului subsecvent” se menţionează că
acesta fiind particularizat împreună cu cei trei
“Autoritatea contractantă va selecta oferta în
operatori economici semnatari ai acordului –
baza criteriului oferta cea mai avantajoasă din
cadru.
punct de vedere economic”, aspect care se află în
contradicţie cu clarificarea nr. 1 dată de dvs. în În ceea ce priveşte aplicarea art. 10.5 din

1

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

care se menţionează că criteriul de atribuire pentru Modelul
(orientativ)
de
Acord–Cadru
contractele subsecvente este “preţul cel mai înţelegerea Autorităţii Contractante pentru
scăzut”.
interpretarea acestuia este următoarea:
 în cazul în care în urma re–ofertării
promitentul–achizitor
nu
obţine
îmbunătăţirea/menţinerea preţurilor ofertate
iniţial ci unul/mai multe din preţurile unitare
prezentate la re-ofertare sunt mai mari decât
preţurile prezentate iniţial la procedura de
atribuire, Autoritatea Contractantă va aplica
prevederile art. 11.4 (1) din modelul de
acord–cadru;
 în cazul în care în urma re–ofertării
promitentul–achizitor nu obţine îmbunătăţiri
ale elementelor/condiţiilor care fac obiectul
competiţiei, iar ofertanţii participanţi la reofertare îşi menţin preţurile ofertate iniţial,
Autoritatea
Contractantă
va
atribui
contractul subsecvent conform criteriului
preţul cel mai scăzut aplicat ofertelor
financiare depuse în cadrul procedurii de reofertare.
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