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CLARIFICARE NR. 6 

 
Referitor la contractul „Sprijin pentru funcţionarea Autorităţii pentru Coordonarea 

Instrumentelor Structurale şi a Autorităţii de Management pentru Programul 
Operaţional Asistenţă Tehnică” 

 
 

 
 

NR. Lot Nr. 
(Daca e 
cazul) 

Întrebări Răspunsuri 

  
1. Nu este cazul În Fişa de date a achiziţiei, secţiunea VI.4 este menţionat 

faptul că: Propunerea tehnică trebuie întocmită în 
conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini şi a 
Formularului 13 şi va fi  însoţită de un Grafic de îndeplinire a 
contractului – Formular 17. 
 
La secţiunea VI.6 Modul de prezentare a ofertei, b. Mod 
efectiv de prezentare a ofertei, se menţionează că Plicul 2.  
Propunerea tehnică conţine toate informaţiile de la punctul 
V.4, respectiv: Formularele 7, 8, scrisorile de recomandare, 
Formularele 14, 15, 16, Formulare ale asociaţilor şi 
subcontractorilor, Acord Asociere, Declaraţie de legalizare, 
Formularul 18, contractul de audit. 
 
Având în vedere faptul că punctul V.4 nu face referire la 
Formularele 13 şi 17 menţionate la punctul VI.4 şi faptul că, 
din experienţa anterioară toate aceste formulare (cu 
excepţia F 13 şi 17) erau incluse în Plicul 1 (documente de 
calificare şi selecţie), vă rugăm să clarificaţi care este 
conţinutul Plicului 1 şi 2.  

Răspunsul 
autorităţii 
contractante este:  
Plicul 1 conţine 
toate documentele 
de calificare, 
respectiv cele 
menţionate la pct. 
V1, V.2, V.3 şi V.4. 
 
Plicul 2 conţine 
propunerea 
tehnică, însoţită de 
Formularul 13 şi 
Formularul 17.    

2.  În Fişa de date a achiziţiei, VI.5 Modul de prezentare a 
propunerii financiare este menţionat faptul că aceasta 
trebuie să conţină: Formular nr. 12 şi Formular nr. 19. 
 
La secţiunea VI.6 Modul de prezentare a ofertei, b. Mod 
efectiv de prezentare a ofertei, se menţionează că Plicul 3. 
Propunerea financiară conţine toate informaţiile de la 
punctul V.3, respectiv: Formularul 5, bilanţurile contabile. 
 
Având în vedere faptul că secţiunea VI.6 nu face referire la 
Formularele 12 şi 19, şi ţinând cont că, din experienţa 
anterioară Formularul 5 şi bilanţurile contabile erau incluse 
în Plicul 1, vă rugăm să clarificaţi care este conţinutul 
Plicului 3.  

Plicul 3 conţine 
propunerea 
financiară, 
respectiv 
Formularul 12 şi 
Formularul 19. 


