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CLARIFICARE NR. 2
Referitor la procedura de atribuire „Sprijin în continuare pentru funcţionarea ACIS şi
AM POAT” - Anunţ de participare numărul 112114/26.11.2010

Întrebări

Răspunsuri

1.

Referitor la Caietul de sarcini, secţiunea
4.2
Activităţi
specifice,
respectiv
activităţile 1: Sprijin în realizarea
activităţilor specifice ale ACIS si 2: Sprijin
în domeniul achiziţiilor publice, având in
vedere specificitatea acestor activităţi, va
rugam sa clarificaţi daca operatorul
economic care va implementa acest
proiect se va afla in conflict de interese
pentru a aplica pentru proiectele din
cadrul viitoarei programări sau in aceasta
situaţie de conflict de interese se vor afla
numai experţii implicaţi in proiect.

Conform caietului de sarcini, în vederea evitării
oricărui conflict de interese, „prestatorului nu-i
va fi permis să participe la nici o procedură de
achiziţie in a căror pregătire şi derulare a fost
implicat.”
De asemenea „experţii implicaţi în activităţi
referitoare la achiziţii publice, înainte de
angajamentul lor in contract, vor semna si
trimite Autorităţii Contractante, o declaraţie de
imparţialitate si confidenţialitate.”

2.

Referitor la Caietul de sarcini, secţiunea
7.5 Cheltuieli, altele decât cu onorariile
experţilor, se menţionează următoarele:

Conform prevederilor Documentaţiei de
atribuire, cap. VI.5. Modul de prezentare a
propunerii financiare, din cadrul Secţiunii I Fişa de date a achiziţiei şi cap. 7.5 Cheltuieli,
altele decât cu onorariile experţilor, din cadrul
Secţiunii – II Caietul de sarcini:
“ofertantul poate să introducă în propunerea
financiară, pentru cheltuieli, altele decât cu
experţii, o valoare mai mică sau mai mare cu
până la 10% din plafonul indicat.”

NR.

“Plafonul acestor cheltuieli din cadrul
contractului este de 631.035 lei, fără TVA.
Ofertantul poate să introducă în
propunerea financiară, pentru aceste
cheltuieli, valori mai mici sau mai mari cu
până la 10% din plafonul indicat. Aceste
cheltuieli vor fi justificate de Prestator prin
prezentarea copiilor după facturile şi/sau În acest sens prevederile capitolului 10
contractele încheiate în acest sens”.
Prezentarea propunerii financiare, din cadrul
Secţiunii – II Caietul de sarcini
Pe de alta parte, la secţiunea 10,
Prezentarea ofertei financiare, Cheltuieli în loc de paragraful:
altele decât cu experţii , se menţionează „Aceasta sumă trebuie inclusă fără nicio
următoarele:
modificare în propunerea financiară”
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“Plafonul maxim al acestor cheltuieli din
cadrul contractului este de 631.035 lei,
fără TVA. Aceasta sumă trebuie inclusă
fără nicio modificare în propunerea
financiară. Aceste cheltuieli vor fi
justificate de Prestator prin prezentarea
copiilor după facturile şi/sau contractele
încheiate în acest sens.”.

se va citi paragraful:
„Ofertantul poate să introducă în propunerea
financiară, pentru cheltuieli, altele decât cu
experţii, o valoare mai mică sau mai mare cu
până la 10% din plafonul indicat.”

Va rugam sa clarificaţi acest aspect.
3.

Referitor la Caietul de sarcini, secţiunea
7.5 Cheltuieli, altele decât cu onorariile
experţilor, se menţionează următoarele:

Înţelegerea dvs. este corectă în ceea ce
priveşte modul de facturare a cheltuielilor
conexe.

„Aceste cheltuieli vor fi justificate de
Prestator prin prezentarea copiilor după Conform caietului de sarcini, „achiziţiile făcute
facturile şi/sau contractele încheiate în din valoarea aferentă cheltuielilor conexe vor fi
realizate în conformitate cu prevederile OUG
acest sens”.
34/2006 cu modificările şi completările
In cazul in care operatorul economic ulterioare, fiind în sarcina prestatorului.”
desemnează
un
sub-contractor „Cheltuieli conexe efectuate vor fi justificate de
responsabil
pentru
implementarea Prestator prin prezentarea copiilor după
activităţilor aferente acestor cheltuieli, facturile şi/sau contractele încheiate în acest
înţelegerea noastră este ca facturile sens.”
pentru
cheltuielile
conexe
eligibile
conform caietului de sarcini, vor fi emise
de subcontractor către liderul de
consorţiu, care la rândul său va refactura
către autoritatea contractantă.
In acest caz, liderul de consorţiu va
factura Autorităţii Contractante sume
conform contractului, anexând facturilor
următoarele documente: facturile emise
de către Sub-contractor precum si
contractul semnat intre cele doua părţi.
Va rugam sa ne informaţi
înţelegerea noastră este corecta.
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