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. 2
Referitor la procedura de atribuire „Servicii de monitorizare de presă” - Invitaţie de participare nr. 321060/01.03.2012
Nr.
1.

2.

3.

Întrebare

Răspuns

În
Documentaţia de atribuire, Secţiunea III, punctul
III.1.1.b) specificaţi:
Cuantumul garantiei de buna executie in lei: 10% din
valoarea contractului fara TVA.
Scrisoarea de garanţie financiară de bună execuţie
(formularul 5 din documentatia ataşată) stipulează un
procent de 5% din valoarea contractului.
Care este procentul corect pentru buna execuţie?
În formularul de contract articolul 10 (şi articolul 17.2).
Documentele contractului, enumeraţi:
Documentele contractului
10.1 Documentele contractului fac parte integrantă din
acesta şi sunt:
a) Scrisoarea de intenţie (anexa 1)
b) Propunerea ofertantului (anexa 2) şi răspunsurile
la solicitările de clarificare;
c) Formular Notă de certificare a calităţii produselor
livrate (anexa 3)
d) Lista serviciilor ce fac obiectul contractului
(ACTIVITATILE A – C, anexa 4)
e)
Graficul de implementare (anexa 5)
f)
Graficul de plăţi (anexa 6)
Niciuna din aceste anexe nu se regaseşte in documentaţia
trimisă de dvs. Va rog sa le trimiteti spre consultare.
Va rog sa definiţi fiecare dintre anexe şi să le anexaţi.
Garanţia de bună execuţie este stipulată în formularul 5 din
documentaţie dar nu este trecută în contractul cadru.

Autoritatea Contractantă face precizarea că, cuantumul garanţiei de bună execuţie a
contractului este de 10% din valoarea contractului fără TVA.

Documentele anexă contractului la care faceţi referire sunt în conformitate cu cele
prevăzute în dispoziţiile art.95 alin. (1) din HG nr. 925/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, acestea devenind parte integrantă a contractului de achiziţie
publică.
Un format obligatoriu a fi respectat pentru documentele contractului nu există.
Operatorul economic are obligaţia de a întocmi propunerea tehnică şi a celei
financiare în conformitate cu dispoziţiile pct. IV.4.1. Modul de prezentare a
propunerii tehnice şi cu pct. IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare din
Fişa de date a achiziţiei.
Mai mult, Autoritatea Contractantă a ataşat documentaţiei de atribuire un model de
contract care urmează a fi particularizat la momentul semnării cu operatorul
economic a cărui ofertă va fi stabilită ca fiind câştigătoare.

Modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie este stipulată în Fişa de date a
achiziţiei punctul III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie conform HG nr. 925/2006.
Reiterăm faptul că Autoritatea Contractantă a inclus în cadrul documentaţiei de
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4.

atribuire un model de contract (orientativ) care va fi particularizat la momentul
semnării aceastuia cu operatorul economic a cărui ofertă va fi stabilită ca fiind
câştigătoare.
Transmiterea rapoartelor de monitorizare (audio – TV şi În conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, Autoritatea Contractantă face
online) se va face:
următoarele precizări:
- în fiecare zi până la ora 8,30 şi conţin transcripturile
emisiunilor (fişier audio sau video ataşat) în care s- Monitorizarea permanentă pentru ştirile Radio-TV şi online va respecta
au regăsit cuvintele cheie menţionate în specificaţia următoarele cerinţe:
tehnică pentru ziua anterioară
- ştirile regăsite în aceste media vor fi trimise şi pe e- •
Operatorul economic va transmite via e-mail, în timp real, în intervalul orar
mail în timp real? Inclusiv pentru mediul online 08:00-21:00 din toate zilele săptămânii, alerte despre ştirile sau comentariile care
(cele 13 siteuri menţionate?)
conţin cel puţin unul dintre cuvintele sau sintagmele cheie precizate anterior;
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