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CLARIFICARE NR. 3
Referitor la procedura de atribuire „Servicii de monitorizare de presă” - Invitaţie de participare nr. 321060/01.03.2012
Nr.
1.

Întrebare

Răspuns

În cadrul propunerii tehnice, cerinţe minime, se solicită o mostră de Confirmăm existenţa unei erori de exprimare. Prin urmare, textul
monitorizare realizată în intervalul 7 – 8 februarie 2012.
de la capitolul V.1. Continut din caietul de sarcini
Vă rugăm a ne preciza dacă nu cumva este o eroare, data corectă fiind 7
O mostră de monitorizare după cerinţele din specificaţiile tehnice
– 8 martie 2012.
(cu excepţia terminalului mobil), realizată în intervalul 7-8
februarie 2012, stocată electronic (pe CD/ DVD/ Memory stick).
Se va citi
O mostră de monitorizare după cerinţele din specificaţiile tehnice
(cu excepţia terminalului mobil), realizată în intervalul 13-14
martie 2012, stocată electronic (pe CD/ DVD/ Memory stick).
A se citi şi răspunsul Autorităţii Contractante la întrebarea nr. 1
din clarificarea nr. 2 publicată pe site-ul www.e-licitatie.ro în data
de 06.03.2012

2.

În documentaţie de clarificare se solicită bilanţurile contabile aferente
anilor 2009, 2010, 2011. Bilantul contabil aferent anului 2011 are termen
legal de depunere aprilie 2012. In acest sens, vă rugăm a ne preciza dacă
se poate depune bilanţul contabil aferent anului 2008. De asemenea
rugăm a ne preciza cursul mediu EUR/ RON aferent anului 2008.

În conformitate cu specificaţiile fişei de date a achiziţiei,
Autoritatea Contractantă face următoarea precizare:
Dacă, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul
economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele
solicitate, acesta are dreptul de a-şi demonstra situaţia economică
şi financiară şi prin prezentarea altor documente care să reflecte
o imagine fidelă a situaţiei economice si financiare.
Astfel, în cazul în care pentru exerciţiul financiar 2011, bilanţul şi
anexele nu au fost înregistrate de organele competente, ofertantul
va prezenta bilanţul contabil, anexele la acesta şi balanţa de
verificare contabilă întocmita la 31.12.2011, însoţite de raportul
auditorilor financiari şi/ sau contabili autorizaţi, sau de cenzorii
societăţii după caz, din care să rezulte conformitatea, sub toate
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aspectele semnificative, a valorilor reprezentând activele
circulante, datoriile curente şi veniturile din exploatare reflectate
în acestea.
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