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      CĂTRE                
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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: 
Cu privire la pct. E. Alte informatii din fisa de date, prevederile referitoare la garantia de buna 

executie: va rugam sa confirmati ca, raportat la prevederile legale, conform carora contul de 

trezorerie se poate deschide doar la unitatea de trezorerie de la sediul ofertantului, contul de 

garantie de buna executie urmeaza a fi deschis NU la Trezoreria Municipiului Constanta, ci la 

trezoreria de la sediul ofertantului castigator. 

 

Răspuns 1: 
Contul de garantie de buna executie poate fi deschis la trezoreria de la sediul ofertantului 

castigator. 

 

 

Intrebare 2: 
Cu privire la pct. E. Alte informatii din fisa de date, prevederile referitoare la garantia de buna 

executie, precum si art. 9.4. din caietul de sarcini: va rugam sa extindeti termenul pentru 

constituirea garantiei de buna executie la 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului, 

avand in vedere ca deschiderea contului de trezorerie nu este o activitate care depinde 

exclusiv de ofertantul castigator, iar 5 zile pot fi insuficiente raportat la procedura birocratica 

pentru deschiderea unui cont la unitatea de trezorerie. 

 

Răspuns 2: 
Se accepta constituirea garanției de bună execuțiein maxim 10 zile lucrătoare de la data 

semnării contractului. 

 

Intrebare 3: 
Cu privire la punctul 8.1. lit. (b) din caietul de sarcini : va rugam sa precizati daca, in cazul in 

care forma de organizare a profesiei sau orice avocat din cadrul formei de organizare a 

profesiei (asociat sau colaborator) a asistat sau consiliat parti cu interese contrare 

Municipiului Constanta, cu mai mult de cinci ani anterior datei de 04.09.2017, indeplineste 

conditia privind inexistenta conflictului de interese. 

 

 

 

 



Răspuns 3: 
Cu privire la art. 8.1 lit. b) din caietul de sarcini, in cazul in care forma de organizare a 

profesiei sau orice avocat din cadrul formei de organizare a profesiei (asociat sau colaborator) 

a asistat sau conciliat parti cu interese contrare municipiului Constanța, cu mai mult de cinci 

ani anterior datei limita de depunere a ofertelor, este indeplinita conditia privind inexistenta 

conflictului de interese. 

 

Intrebare 4: 
Cu privire la art. 18 din modelul de contract, conform caruia: ”Prezentul contract va avea o 

durata de 1 an si intra in vigoare incepand cu data semnarii si inregistarii acestuia la client”, 

va rugam sa rectificati redactarea acestuia, in sensul:” Prezentul contract va avea o durata de 

1 an si intra in vigoare incepand cu data semnarii de către ambele parti”. Redactarea curenta 

a art. 18 din modelul de contract incalca prevederile art. 1178 si urm. din codul civil, potrivit 

carora contractul se incheie prin acordul de vointa al partilor, ceea ce presupune ca ambele 

parti sa-si manifeste acordul in sensul incheierii contarctului, prin semnarea acestuia. 

 

Răspuns 4: 
Cu privire la art. 18 din propunerea de contract suntem de acord ca acesta să aibă următorul 

conținut ”Prezentul contract va avea o durată de 1 an și intră în vigoare de la data semnării 

de către ambele părți”. 

 

Intrebare 5: 
 

Fata de modelul scrisorii de inaintare, conform careia ar trebui sa prezentam oferta in original 

si in doua copii, va rugam sa ne confirmati ca oferta urmeaza a fi prezentata doar intr-un 

exemplar original.  

      
Răspuns 5: 

 
Oferta urmeaza a fi prezentata doar intr-un exemplar original.  
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