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COMUNICARE CLARIFICARE Nr. 4 - 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 Secţiunea III – Formulare, Formular 1 – Scrisoarea de înaintare:  

„Pentru scrisoarea de înaintare - 1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) 

privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de 

atribuire. Ce document ar trebui sa scriu? Ce garanție? Ce cuantum? Trebuie cumva scrisoare bancara??”>> 

Răspuns: Conform documentaţiei de atribuire Achizitorul nu solicită operatorilor economici garanţie de 

participare sau de bună-execuţie a contractului. Formularele utilizate în documentaţia de achiziţie publică 

reprezintă declaraţiile standard pentru orice fel de achiziţie publică, operatorii economici având obligația 

completării acestora în funcţie de cerinţele specificate în documentaţia de achiziţie publică.       

 

 <<2. Referitor la Secţiunea III – Formulare, Formular 3 - Oferta:  

„La Formularul nr. 3 - ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 90  zile, respectiv 

până la data de septembrie 2012, respectiv, septembrie 2012?” >> 

Răspuns: Conform documentaţiei de atribuire operatorii economici participanţi trebuie să menţină oferta 

valabilă de la data depunerii acesteia pentru o perioadă de 90 de zile, în cazul în care depune o ofertă doar 

pentru un singur lot şi de 120 de zile în cazul în care depune o ofertă pentru toate loturile.  

 

 <<3. Referitor la Secţiunea III – Formulare, Formular 4 – Centralizator de preţuri:  

La  Formular 4, este greșit daca am adăugat si coloana pentru euro tva? La sfârșitul tabelului, - % asociați???   

Răspuns: La Formularul nr. 4 poate fi adăugată o coloană separată pentru Euro TVA. Procentul de la 

sfârşitul tabelului este folosit în cazul în care un operator economic depune o ofertă în asociere cu un alt 

operator economic.    

 

Data,                                                                                                         Manager proiect, 

09.05.2012                                                                                                Victor Alistar 


