GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR

Nr. 62685/DGAPA/26.10.2012

CLARIFICARE
cu privire la procedura de achiziție având ca obiect “Servicii de consultanță
și reprezentare juridică în vederea asigurării asistenței juridice
a Ministerului Mediului și Pădurilor”

La solicitarea dvs de clarificari va comunicam urmatoarele:

1) Întrebare operator economic:
Modalitatea de întocmire a ofertei financiare, în ce privește menționarea prețului
ofertat, respectiv dacă onorariul unic ofertat se va menționa în Euro/oră/avocat,
fără TVA.
Răspuns autoritate contractantă:
Conform documentației de atribuire punctul 4.2. Moneda în care este exprimat
prețul contractului este în lei fără TVA, cu echivalent euro la data depunerii
ofertei.
2) Întrebare operator economic:
Principalul loc de prestare a serviciilor – respectiv dacă acesta va fi sediul MMP
ori sediul prestatorului.
Răspuns autoritate contractantă:
Conform documentației de atribuire, punctul “2.1.3. Denumire contract și
locația prestării”, principalul loc de prestare este sediul Ministerului Mediului
și Pădurilor, iar dacă natura serviciilor ce fac obiectul contractului o impune,
activitatea se va presta și în alte locații adecvate (cum ar fi instanțele de judecată
pentru serviciile de reprezentare).
3) Întrebare operator economic:
Posibilitatea de subcontractare a serviciilor de către prestator.
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Răspuns autoritate contractantă:
Ofertantul câștigător poate subcontracta serviciile și în contractul subsecvent vor
incluse următoarele clauze:
-Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a
semnat contractul cu achizitorul.
-Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
-Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi
contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.Prestatorul
este pe deplin răspunzător faţă de
achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
-Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care
îşi îndeplineşte partea sa din contract.
-Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă
aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.
-Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina
schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.
4) Întrebare operator economic:
Dacă penalizările de întârziere sunt în cuantum de 0,1% din suma de plată
rămasă neachitată sau de 0,11% din valoarea facturii
Răspuns autoritate contractantă:
În cazul în care clientul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la
expirarea perioadei prevăzute la punctul 5, la solicitarea avocatului, clientul are
obligația de a plăti o penalitate de 0,1% zi de întârziere din valoarea facturii.
5) Întrebare operator economic:
Formularul 4 nu este atașat la documentația de atribuire.
Răspuns autoritate contractantă:
Anexăm Formularul nr. 4 – Fișa de informații generale
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Formularul nr. 4
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE 1

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare / înregistrare _______________________________________
(numărul, data şi locul de înmatriculare / înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ________________________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _______________________________
(adrese complete, telefon / telex / fax, certificate de înmatriculare / înregistrare)
8. Principala piaţa a afacerilor:
9. Situaţia economico-financiară pe ultimii 3 ani:
Date financiare2

Anul……
RON

Anul…….
RON

Anul…….
RON

Media3
RON

Cifra de afaceri anuală
Profitul anual
Ofertant,
_________________
(numele reprezentantului legal, în clar)
_____________________
(semnătura autorizată)
1 - A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere.
2 - Valorile vor fi exprimate în lei. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia altor monede în euro vor utiliza ratele de
schimb medii anuale stabilite de către Banca Naţională a ţării în care s-a făcut înregistrarea şi vor specifica ratele utilizate
3 - În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va prezenta o fişă centralizatoare pentru asociere în ansamblu,
semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum şi fişe centralizatoare individuale pentru
fiecare asociat în parte, semnate de reprezentanţii legali ai fiecărui asociat, inclusiv liderul.
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