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JUDEȚUL CONSTANȚA       
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA    

DIRECȚIA TEHNIC- ACHIZIȚII 
Nr. 114568/07.09.2017 

 
 

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 achizitia ,,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: 

 

‘’SOLICITARE DE CLARIFICARI 
la documentatia de atribuire a contractului de achizitie publică 

 
AVAND IN VEDERE URMATOARELE DISPOZITII DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: 
 
- „Valoarea estimată a contractului : 240 000 lei fara T.V.A” - conform punctului A1.1 din 
FISA DE DATE a procedurii de achizitie, inregistrata sub nr 107426 din 23.08.2017 
Primaria Municipiului Constanta; 

 
- „Propunerea tehnică va prezenta strategia generală de abordare a proiectului, etapele ce 
trebuie parcurse si succesiunea legala sau operaţionala a acestora precum si actele 
administrative/acte juridice in general ce se impun a fi adoptate/incheiate. Daca este necesar 
se pot prezenta si opinii asupra aspectelor cheie legate de îndeplinirea obiectivelor proiectului 
si de atingerea rezultatelor dorite, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.(....)” - 

conform punctului C din FISA DE DATE a procedurii de achizitie, inregistrata sub nr 
107426 din 23.08.2017 Primaria Municipiului Constanta; 
 
- „D. PROPUNEREA FINANCIARĂ 
Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiara conform solicitărilor din caietul de sarcini. 
Ofertantul va prezenta propunerea financiara completând Formularul 7 şi se va 
raporta la un onorariu fix/ora de consultanţă în lei fără TVA . (...) Preţurile unitare şi 

preţul total al ofertei trebuie să fie exprimate în RON, fara TVA. (…). In cazul unei 
discrepanţe între preţul unitar şi preţul total, preţul unitar va prevala.”    - conform 
punctului D din FISA DE DATE a procedurii de achizitie, inregistrata sub nr 107426 
din 23.08.2017 Primaria Municipiului Constanta; 
 
- „F. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 
(…) Contractul se va incheia pe o durata de un an.” - conform punctului F din FISA DE 

DATE a procedurii de achizitie, inregistrata sub nr 107426 din 23.08.2017 Primaria 
Municipiului Constanta; 

- „Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este: "Preţul cel mal 
scăzut" - conform punctului G (1.3) din FISA DE DATE a procedurii de achizitie, 
inregistrata sub nr 107426 din 23.08.2017 Primaria Municipiului Constanta; 

- „Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie va fi preţul cel mai scăzut.” - conform 
punctului 1.4 din CAIETUL DE SARCINI a procedurii de achizitie, inregistrat sub nr 
75877 din 14.06.2017 Primaria Municipiului Constanta; 

 
-  „MODALITATI DE PLATA SI RECEPŢIA SERVICIILOR 



Pentru serviciile de consultanta si informare juridica, asistenta si reprezentare juridica 
prestate lunar, avocatul va emite o factura fiscala; factura fiscala va fi însoţită de un 
borderou in care se vor detalia serviciile prestate si facturate si numărul de ore alocat, 
împreuna cu documentele scrise efectiv /realizate si facturate” - conform punctului 4.1 din 

CAIETUL DE SARCINI a procedurii de achizitie, inregistrat sub nr 75877 din 
14.06.2017 Primaria Municipiului Constanta; 

 
- „ELABORAREA PROPUNERII FINANCIARE 
Preţul ofertat va fi exprimat in lei si se va raporta la un onorariu fix/ora de 
consultanta/la care se adaugă TVA” - conform punctului 6.1 din CAIETUL DE SARCINI a 
procedurii de achizitie, inregistrat sub nr 75877 din 14.06.2017 Primaria 

Municipiului Constanta; 
 
 
- „Art.5.Preţul convenit pentru îndeplinirea Contractului este de…….....lei / ora prestaţie, 
fara TVA conform ofertei financiare, ce constituie anexa la prezentul Contract. Valoarea 
contractului nu va depăşi suma de ……. lei, fara TVA” – conform art 5 din 

PROPUNEREA DE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 
 
- „1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să furnizam ...................... (denumirea 

serviciului) 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) - 
conform punctul 1 din FORMULARUL DE OFERTA (Formularul 7) 

- „Intrebarea 9:Va rugam sa corectati FORMULARUL 7, intrucat acesta NU CONTINE un text 
adecvat pentru ca ofertantii sa poata indica un onorariu fix/ora de consultanță în lei fără TVA, 
asa cum se solicita in documentatia de atribuire” (….) Raspuns 9: Formularul de oferta pus la 
dispozitie, se va adapta conform situatiei de fapt, respectiv conform solicitarilor din 
documentatia de atribuire, astfel ca in Formularul 7 se va mentiona si completa onorariu 
fix/ora de consultare in lei fara TVA.” – conform Intrebarii si Raspunsului nr 9 din 
RASPUNSUL LA SOLICITAREA DE CLARIFICARI  inregistrat sub nr 112239 din 

01.09.2017 Primaria Municipiului Constanta (Clarificarea nr 10); 

- „Intrebare 19: Va rugam sa confirmati faptul ca criteritul de atribuire „pretul cel mai 

scazut” se refera la pretul ofertat pe ora fara TVA, si nu la pretul total al contractului. 
Raspuns 19: Asa cum este mentionat si in caietul de sarcini criteritul de atribuire „pretul cel 
mai scazut” se refera la pretul ofertat pe ora fara TVA.  – conform Intrebarii si 
Raspunsului nr 19 din RASPUNSUL LA SOLICITAREA DE CLARIFICARI  inregistrat sub 
nr 112239 din 01.09.2017 Primaria Municipiului Constanta (Clarificarea nr 10); 

 

SOLICITARE DE CLARIFICARI: 

Vă rugam sa dispuneti, in continutul documentatiei de atribuire a contractului de 
achizitie publica, stabilirea unui numar maxim  de ore (sau fix) de care ofertanții, 
individuali sau în comun, să aibe obligația de a ține cont la elaborarea ofertei, prin 

raportare la descrierea activitatilor serviciilor din Caietul de Sarcini,  si care sa stea la baza 
fundamentarii ofertei financiare, in concret a valorii totale ofertate (in limita valorii 

contractului de 240.000 lei).  

Considerăm a fi oportună și necesară aceasta, pentru a nu fi create premisele 
încălcării în principal al principiilor tratamentului egal, transparenței și proporționalității ce 
trebuie să guverneze achizițiile publice și ulterior derularea contractului.  

În caz contrar, se crează și condiții artificiale de decontare intergrală a valorii 
estimate a achiziției, pe parcursul perioadei de derulare a contractului, stabilită la un an de 
zile, aceasta conducând la o neeficientă utilizare a fondurilor publice, dat fiind faptul că 
acest aspect se poate evita prin impunerea unui număr maxim sau fix de ore ce trebuie avut 
în vedere de toți ofertanții la elaborarea ofertei.’’ 



Raspuns: 
 
       Va comunicam  faptul ca, in momentul de fata, nu se poate proceda la stabilirea unui numar 
maxim de ore (sau fix) la care sa va puteti raporta in elaborarea ofertei financiare, avand in vedere 

ca, numarul de ore va fi raportat direct la volumul de munca: 
-    din cadrul  dosarele ce se afla in acest moment pe rolul instantelor de judecata; 

-  din cadrul dosarelor care poate se vor afla in viitor pe rolul instantelor de judecata; 
- pentru identificarea de solutii alternative la preluarea de catre Consiliul Local municipiului Constanta 
a actiunilor statului roman la Eectrocentrale Constanta SA; 
- pentru asistenta si consultarea juridica in vederea implementarii planurilor alternative, etc. 
 

Director executiv adj. 

Nanu Daniela 
 
 

 
Șef  serviciu 
Molagean Neida        Întocmit,   

         Nilghiun Manea 


