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COMUNICARE CLARIFICARE Nr. 1 - Servicii de cazare la hotel, Servicii de restaurant şi de servire a 

mâncării, Servicii de reuniuni si conferințe organizate la hotel 

 

Referitor la documentaţia de atribuire pentru încheierea Acordului-cadru de Servicii de cazare la hotel CPV 

55110000-4, Servicii de restaurant şi de servire a mâncării COD CPV 55300000-3, Servicii de reuniuni si conferințe 

organizate la hotel COD CPV 55120000-7, în vederea implementării proiectului „Formare pentru magistraţii români 

în dreptul european al concurenţei”, proiect finanţat de către Comisia Europeană – DG Concurenţă, implementat 

de către Asociaţia Română pentru Transparenţă în parteneriat cu Asociaţia Magistraţilor din România, s-a primit 

următoarea cerere de clarificări cu privire la aspectele de mai jos: 

 <<1. Referitor la Pct. 4.7.2 – Prezentarea ofertei din documentația de achiziţie publică:  

„Cele doua certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de plata taxelor, impozitelor si altor 

creanţe bugetare emise de către autoritatea administraţiei publice locale competentă si de către ANAF 

necesita 10 zile pentru emitere. Este posibil sa depunem in documentație, cel mai recent emise astfel de 

certificate pana obținem altele de actualitate?”>> 

Răspuns: Da.  

 

!!! Având în vedere solicitarea de clarificare de mai sus, facem următoarea precizare - oferta va trebui sa 

conţină în această fază doar următoarele documente:  

1. DOCUMENTELE DE CALIFICARE ŞI DE SELECȚIE INIŢIALE. 

- Opisul conţinând documentele depuse; 

- Scrisoare de înaintare – Formularul nr. 1 

- Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic şi neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 

180 şi art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 – Formularul nr. 2; 

- Formular de ofertă – Formularul nr. 3; 

- Centralizator de preţuri – Formular nr. 4. 

2. propunerea tehnică. 

3. propunerea financiară. 

Toate celelalte documente/certificate solicitate la Pct. 4.7.2 – Prezentarea ofertei – urmând să fie solicitate 

operatorului economic în faza de contractare, în urma selectării ofertei câştigătoare.  

 

Data,                                                                                                         Manager proiect, 

07.05.2012                                                                                                Victor Alistar 


