
 

ROMANIA  

JUDETUL CONSTANTA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA 
DIRECTIA TEHNIC-ACHIZITII 

NR. 52654/20.04.2017 
 

 

CĂTRE, 
  OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI DE ANUNȚUL PUBLICITAR 

 

 
Ca urmare a solicitării de clarificări din partea unui operator economic la documentaţia 

de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect: ,,ACHIZITIA 
SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN VEDEREA 
APĂRĂRII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIN PRIMAR, 

PRIMARULUI MUNICIPIULUI , PRECUM SI ALE COMISIEI LOCALE DE 
APLICARE A LEGII NR. 18/1991 ÎN FATA INSTANTELOR DE JUDECATA” vă 

comunicăm următoarele: 
 

Conţinutul solicitării de clarificări este următorul:  

 
1. In privinta conditiilor de participare prevazute in Fisa de Date a procedurii 

simplificate proprii, la lit B.2 “capacitatea economica si financiara”, cerinta nr. 1) 

media veniturilor brute anuale/media cifrei de afaceri anuale (2013, 2014, 

2015), la modalitatea de indeplinire se arata ca trebuie prezentate “informatii 

generale si declaratie privind media veniturilor brute anuale/media cifrei de afaceri 

anuale, pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) (...)”. 

Va rugam sa confirmati ca ultimii 3 ani pentru care trebuie prezentate informatiile si 

documentele solicitate sunt 2013, 2014 si 2015.  

            Răspuns 

       Referitor la capacitatea economica si financiara a ofertantilor, precizam faptul ca, 
indeplinirea acesteia consta in prezentarea cifrei medii de afaceri, in valoare de 75.000 

lei, in ultimii 3 ani. Dat fiind faptul ca, pentru anul 2016 termenul legal de depunere a 
declaratiei de venituri la Agentia Nationala a Finantelor Publice este 31 mai 2017,  se vor 
depune declaratii de impunere anuala finala vizata de Ministerul Finantelor Publice 

pentru anii  2013, 2014, 2015. 
 

2.  In privinta Cap.4 - CERINTE GENERALE CU PRIVIRE LA PRESTAREA 

SERVICIILOR, prevazute in Caietul de Sarcini, la pct. 4.5 se precizeaza ca 

“avocatul/avocatii desemnat/desemnati pentru executarea contractului de servicii 

juridice trebuie sa aiba experienta dovedita prin prezentarea unui contract sau copii 

relevante dupa un contract, insotit certificari din care sa rezulte urmatoarele:  



- in ultimii 3 ani de la data depunerii ofertei au fost prestate servicii similare cu 

obiectul contractului, pentru care depun oferta, valoare serviciilor prestate fiind de cel 

putin 30.000 lei”. 

 

Avand in vedere ca acordurile/contractele de asistenta juridica sunt incheiate de 

societatea dvs si nu de avocatii colaboratori ai Ofertantului, in mod individual, va 

rugam sa ne confirmati ca aceasta cerinta trebuie indeplinita de catre Ofertant, iar nu 

de catre avocatul/avocatii desemnat/desemnati; de asemenea, va rugam sa ne 

confirmati ca 30.000 lei reprezinta valoarea serviciilor prestate in baza tuturor 

contractelor de asistenta juridica pe care Ofertantul intelege sa le prezinte, iar nu 

valoarea serviciilor juridice prestate in baza unui singur contract. 

 

              Răspuns 

   Privitor la cap. 4 din caietul de sarcini- Cerinte generale cu privire la prestarea 
serviciilor, precizam faptul ca experienta similara cu obiectul contractului, din ultimii 

trei ani, cu o valoare a serviciilor prestate de cel putin 30.000 lei, se considera 
indeplinita si in situatia prezentarii a mai multor contracte de asistenta juridica 
incheiate de catre ofertant. 

 
3. In privinta conditiilor de participare prevazute in Fisa de Date a procedurii 

simplificate proprii, la lit B.1 “situatia personala a avocatilor”, cerinta nr. 2) 

prezentarea certificatelor constatatoare, la modalitatea de indeplinire se 

mentioneaza ca se va prezenta un certificat de atestare fiscala emis de MFP-ANAF-

Administratia Finantelor Publice a judetului unde isi desfasoara activitatea, de plata a 

datoriilor catre bugetul de stat consolidat si un certificat de atestare fiscala emis de 

Serviciul Public de impozite, taxe si alte venituri ale bugetului local, de plata a 

datoriilor catre bugetul local. De asemenea, se precizeaza ca cerinta va fi indeplinita 

pentru fiecare lot in parte pentru care se depune oferta.  

Avand in vedere ca certificatele de atestare fiscala mentionate nu se elibereaza decat 

intr-un singur exemplar original, va rugam sa confirmati ca, in situatia in care 

Ofertantul depune oferta pentru mai multe loturi, acceptati ca aceste documente sa fie 

depuse in copie conforma cu originalul sau sa precizati o alta modalitate in care 

Ofertantul poate face dovada indeplinirii acestei cerinte, tinand cont de cele anterior 

expuse. 

             

           Răspuns 

   In ceea ce priveste modalitatea de prezentare a certificatelor de atestare fiscala, va 

comunicam faptul ca, in cazul in care depuneti originalul in cadrul ofertei pentru unul 
dintre loturi, acceptam ca la celelalte loturi sa atasati un certificat de atestare fiscala, 
in copie, conform cu originalul. 



 
 

      Suplimentar, facem urmatoarea clarificare: 

       Autoritatea contractanta va achita exclusiv contravaloarea cheltuielilor de 

transport, cazare, masa, pe timpul deplasarilor efectuate strict in scopul reprezentarii 

autoritatii contractante, la termenele stabilite de instanta, in litigiile ce nu se afla pe 

rolul instantelor de judecata din municipiul Constanta, in limita bugetului local aprobat, 

pe baza documentelor probatorii solicitate si transmise.  
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