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CĂTRE,
OPERATORII ECONOMICI
INTERESAŢI
Ca urmare a solicitării de clarificări din partea unui operator economic la documentaţia
de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect:,,Serviciilor de consultanţă
şi informare juridică, asistenta si reprezentare juridica în legatura cu organizarea,
functionarea, restructurarea si integrarea serviciului public de termoficare in
municipiul Constanta” vă comunicăm următoarele:
Conţinutul solicitării de clarificări este următorul:
Intrebare 1:
Avand in vedere:
i.

Anuntul de participare, unde la sectiunea “D. Propunerea Financiara” se
mentioneaza faptul ca “Ofertantul va prezenta propunerea financiara
completând Formularul 7 și se va raporta la un onorariu fix/ora de
consultanță în lei fără TVA . Ofertantul va indica, motivat, în cuprinsul
propunerii financiare care informații sunt confidențiale, clasificate sau sunt
protejate de un drept de proprietate intelectuală. Prețurile unitare și prețul
total al ofertei trebuie să fie exprimate în RON, fara TVA. Ofertanții au obligația
de a preciza fiecare preț unitar (dacă este cazul) cu maxim 2 (două) zecimale
exacte. În cazul unei discrepanțe între prețul unitar și prețul total,
prețul unitar va prevala.”

ii.

Caietul de sarcini, unde la sectiunea 6 “Propunerea Financiara” se mentioneaza
faptul ca “pretul ofertat va fi exprimat in lei si se va raporta un un onorariu
fix/ora de consultant/la care se adauga TVA”;

iii.

Formularul 7, unde la paragraful 1 se mentioneaza ca ”în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să
furnizam servicii juridice pentru suma de .................................. (suma în
litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia produselor, la
care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în
litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)”,

Va solicitam clarificarea modului in care se vor completa spatiile punctate din paragraful 1 al
Formularului 7, respectiv daca se va indica exclusiv cuantumul onorariului fix/ora de
consultanta, precum si valoarea TVA aferenta acestui cuantum.

De asemenea, va rugam sa clarificati notiunile de “pret unitar” si “pret total al ofertei”, la care
se face referire in anuntul de participare la sectiunea D, si modalitatea de reflectare a
acestora in continutul ofertelor care vor fi depuse.
Raspuns 1
Potrivit anuntului de participare, punctual D, “ofertantul trebuie sa prezinte propunerea
financiara conform solicitarilor din caietul de sarcini”.
Avand in vedere prevederile caietului de sarcini, sectiunea 6, conform careia “pretul
ofertat va fi exprimat in lei si se va raporta la un onorariu fix/ora de consultant/la care se
adauga TVA”, va precizam faptul ca
este suficient a mentiona onorariul fix/ora de
consultanta, precum si valoarea TVA aferenta acestui cuantum.

•

Intrebare 2
Avand in vedere:

i.

Paragraful 1 din Formularul 7 “Oferta Financiara” unde se mentioneaza faptul ca
serviciile juridice se vor plati “dupa receptia produselor”;

ii.

Art. 7 din propunerea de contract ce prevede ca facturile se vor fi platite lunar, dupa
emiterea unei facturi fiscale insotite de un borderou;

iii.

Faptul ca obiectul contractului de achizitie publica este reprezentat de achizitia de
servicii si nu produse,

Va solicitam sa confirmati faptul ca plata serviciilor efectuate de consultantul selectat se va
realiza in conformitate cu prevederile art. 7 din propunerea de contract, iar referintele la
“receptia produselor” din cuprinsul paragrafului 1 al Formularului 7 este inaplicabila acestei
proceduri.

Raspuns 2
Va confirmam faptul ca, plata serviciilor efectuate de catre prestator se va realiza in
conformitate cu prevederile art. 7 din propunerea de contract, iar referintele la “receptia
produselor” din cuprinsul paragrafului 1 al Formularului 7 nu se vor aplica acestei proceduri.
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