Clarificare nr. 1
Referitor la procedura de atribuire a contractului având ca obiect
“Organizarea unor sesiuni de informare cu reprezentanţii mass-media cu privire la Instrumentele Structurale”
Invitaţia de participare SEAP numărul 267.260/28.09.2010

Nr.
crt.
1.

Întrebare

Răspuns

În Fişa de date a achiziţiei, secţiunea VI, se
specifică modul de constituire a garanţiei de
participare „sub forma unui instrument de
garantare emis în condiţiile legii de o societate
bancară ori de o societate de asigurări”.
Vă rugăm să confirmaţi că garanţia de participare
poate fi constituită şi prin virament bancar, în
contul Autorităţii Contractante, cu prezentarea
exemplarului original al ordinului de plată la
depunerea ofertei.

Autoritatea Contractantă precizează:
1. Conform Fişei de date a achiziţiei, cap. VI. Prezentarea ofertei,
VI.3. Garanţia de participare: “Garanţia financiară pentru participare
se va constitui sub forma unui instrument de garantare emis în
condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de
asigurări, care se prezintă în original, conform Formularului 9.”
Autoritatea contractantă a prevăzut depunerea oricărui instrument de
garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o
societate de asigurări, care se prezintă în original în cuantumul şi
pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire. De
asemenea, atragem atenţia că: “Neprezentarea garanţiei
financiare de participare conduce la respingerea ofertei”.
Conform art. 86 alin. (5) din HG nr. 925/2006 cu modificările şi
completările ulterioare, în documentaţia de atribuire (Fişa de date)
nu s-a prevăzut nici depunerea unui ordin de plată sau a unei file
cec, deoarece ACIS, în calitate de Autoritate contractantă nu deţine
cont deschis pentru depunerea garanţiilor de participare.

2.
În Caietul de Sarcini, pagina 24, la etapa de Autoritatea Contractantă precizează:
organizare, se menţionează că “operatorul
economic trebuie să realizeze o bază de date 2. În secţiunea C.2. Activităţi specifice, b) Etapa de organizare,

pentru transmiterea invitaţiilor, care va cuprinde
numele, instituţia, datele de contact ale
jurnaliştilor din presa centrală acreditaţi la
Ministerul
Finanţelor
Publice,
pe
tema
Instrumentelor Structurale”.
Vă rugăm să confirmaţi faptul că lista jurnaliştilor
acreditaţi la Ministerul Finanţelor Publice, pe tema
Instrumentelor Structurale, împreună cu datele
acestora de contact, va fi pusă la dispoziţia
Operatorului Economic de către Autoritatea
Contractantă.

din caietul de sarcini, există următoarea prevedere:
“În etapa de organizare, operatorul economic trebuie să:
- realizeze o bază de date pentru transmiterea invitaţiilor, care va
cuprinde numele, instituţia, datele de contact ale jurnaliştilor din
presa centrală acreditaţi la Ministerul Finanţelor Publice, pe tema
Instrumentelor Structurale;”
Conform acestei cerinţe, operatorul economic va realiza baza de
date urmând ca lista invitaţilor să fie finalizată în colaborare cu
Beneficiarul.
Aceste cerinţe trebuie însă coroborate în context cu secţiunea
C.7.1. Facilităţi ce vor fi oferite de către Autoritatea Contractantă
din caietul de sarcini unde se precizează că:
“Ministerul Finanţelor Publice, prin ACIS are următoarele îndatoriri:
 Furnizarea către Operatorul economic a contactelor
grupurilor ţintă, precum şi pentru celelalte instituţii din
România, în interesul proiectului;
 Să coopereze cu echipa proiectului pentru obţinerea celor
mai bune rezultate.
Operatorul economic trebuie să colaboreze îndeaproape cu
Beneficiarul/ACIS pentru a utiliza sprijinul tehnic pe care această
instituţie îl poate oferi, de exemplu: puncte de contact în cadrul
entităţilor implicate, documente oficiale ale autorităţilor publice etc.”

