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Raspuns solicitare clarificari nr. 776/SIPOCA 3/13.09.2017    

 

Referitor la procedura de achizitie publica avand ca obiect „Organizarea de evenimente – 

conferinta nationale”, Cod CPV – 79952000-2 publicata pe site-ul Ministerului Educatiei  ”, vă 

transmitem prin prezenta urmatoarele intrebari:  

 

Intrebare nr. 1  

Va rugam sa precizati la ce se refera mai exact: Documente din care să reiasă faptul că ofertantul 

dispune de baza materială necesară desfășurării evenimentului pentru care a depus ofertă, pe 

perioada solicitata.” 

 

Raspuns: Exemplificare :  document  din care sa reiasa faptul ca ofertantul dispune de baza 

materiala necesara desfasurarii evenimentului : confirmarea hotelului/contract de 

locatiune/rezervare ferma/contract de inchiriere,  fara a se limita la acestea.  

 

Intrebare nr. 2 

Va rugam sa detaliati algoritmul de calcul pentru numarul de riscuri si numarul de facilitati 

identificate de operatori si de asemenea, un numar maxim al acestora, astfel incat toti operatorii 

 participanti sa aibe in vedere un prag in care se pot incadra, bineinteles tinand cont si de principiul 

transparentei. 

 

Raspuns: Detalierea algoritmului de calcul se regaseste in Documentatia de atribuire, Fisa de 

date, punctul VII - Criterii de atribuire unde se specifică modul in care se va face evaluarea 

fiecărui criteriu de atribuire. În spiritul principiului transparenței și tratamentului egal, 

fiecare ofertant este liber să identifice posibile riscuri în implementarea contractului, nefiind 

constrâns de limite impuse de autoritatea contractantă. Aceeasi abordare se aplică și 

calculului numărului de facilități ofertate, avându-se în vedere faptul că acestea sunt oferite 

cu titlu gratuit, conform documentației de atribuire. 
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Intrebare nr. 3 

Garantie de participare nu se solicita? 
 

Răspuns: Conform legislației în vigoare, autoritatea contractantă are dreptul, nu obligația 

de a solicita constituirea garanției de participare. Având în vedere valoarea estimată a 

achiziției de doar 51.600 lei fără TVA, autoritatea contractantă a considerat că nu se impune 

solicitarea unei astfel de garanții.  

 

Intrebare nr. 4 

Avand in vedere ca in documentatie se precizeaza ‚Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie a 

autorităţii contractante faţă de ofertanţi.” Va rugam sa va asumati un termen limita de transmitere a 

listei participantilor si a comenzii ferme (in zile) si un termen (in zile) dupa care nu se mai pot face 

anulari/modificari fara panalizari. 

 

Răspuns: Conform Documentației de atribuire, decizia de anulare se referă la momentul 

anterior datei de transmitere a comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de 

atribuire, respectiv a câștigătorului. Transmiterea listei de participanți și a comenzii ferme 

se va face după semnarea contractului de servicii. Mai mult, în Caietul de sarcini se prevede: 

Autoritatea contractantă va transmite prestatorului lista nominala cu participantii după 

incheierea contractului. 

 

 

 


