Clarificări privind documentaŃia de atribuire privind Întocmirea documentaŃiilor aferente
proiectului“Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăŃirea serviciilor urbane,
inclusiv transportul urban pentru zona Cartier Dărmăneşti (spre Gârcina) şi Sala
Sporturilor de pe Calea Romanului”
Clarificări privind fişa de date a achiziŃiei :
1. VII. Criterii de atribuire : Clarificare privind explicarea înŃelesului factorului de evaluare
„durata de prestarea a serviciului „ . Durata de prestarea a serviciului se referă la termenul de
întocmire a documentaŃiilor.
2. VI.3) Garantie de participare
Autoritatea contractantă are dreptul de a reŃine garanŃia pentru participare, ofertantul pierzând
astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele
situaŃii:
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanŃia de bună execuŃie în
perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea
contractului;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziŃie
publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.
AtenŃie! În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii se va analiza în funcŃie de prevederile legale în vigoare.
3. VIII.2). GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
GaranŃia de bună execuŃie se constituie printr-un instrument de garanŃie irevocabil
şi necondiŃionat, emis în condiŃiile legii de o societate bancară sau de o societate de
asigurări, conform art. 90 din H.G.R. nr. 925/2006
Constituirea garantiei de buna executie se face in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu
mai târziu de 7 zile de la semnarea contractului.
4. V.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala - Standarde de asigurare a calitatii –
Toate certificatele/documentele trebuie să fie prezentate în copie legalizată şi trebuie să
fie valabile la data deschiderii ofertelor.
5. Valoarea estimata a achizitiei 490.776 lei fără TVA . Eventualele costuri suplimentare vor
face obiectul unei proceduri de achiziŃie publică ulterioare.
6. V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), Persoane juridice
/fizice straine - Cerinte obligatorii pentru ofertant / ofertanŃi asociaŃi
7. 5.4.4 „Informatii privind subcontractantii” a se citi Informatii privind asociaŃii

Clarificări privind draftul de contract de servicii :
8. In contractul cadru , clauza 12. Garantia de buna executie a contractului
12.1. - Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in
cuantum de 5 % .

