Departamentul: DEFA – COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII
Nr. 580/16/17.02.2022
APROB,
DIRECTOR,
Andrei – Dorin BĂNCILĂ
Urmare solicitării de clarificare primite pe adresa de e-mail referitoare la
achiziția de servicii suport pentru organizare evenimente (servicii de cazare,
servicii de restaurant și catering și servicii de închiriere săli de seminar/conferință),
vă comunicăm răspunsul autorității contractante și anume:
Întrebare:
Pentru oferta financiară tabelele trebuie sa fie completate pentru toate
acțiunile: an 2022 și 2023 sau numai pentru 2022?
Răspuns: Da, tabelele trebuie să fie completate pentru toate acțiunile și perioadele
detaliate în caietul de sarcini/documentația de atribuire/documentele achiziției.
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate
informațiile necesare cu privire la diversele condiții financiare și comerciale legate
de formarea prețului ofertat (cum ar fi prețuri unitare aplicabile, exprimate în Lei,
fără TVA), astfel încât să se poată proba asigurarea realizării tuturor activităților,
cel puțin la nivelul calitativ solicitat prin caietul de sarcini, în marja prețului ofertat.
Întrebare:
Data limită a păstrării ofertei de preț este 23.06.2022, dar pentru acțiunile din
toamnă, se poate modifica oferta?
Răspuns:
Oferta nu poate fi modificată după încheierea contractului, contract care va fi
încheiat în perioada de valabilitate a ofertelor.
În conformitate cu prevederile art. 124 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al
conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea
contractantă şi asumată de ofertant. Perioada de valabilitate a ofertelor,
prevăzută în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, trebuie să
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fie stabilită astfel încât să cuprindă toate etapele până la momentul încheierii
contractului. Atunci când stabileşte perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea
contractantă va lua în considerare estimările privind perioada necesară pentru
analiza şi evaluarea ofertelor, perioada necesară pentru verificările legate de aceste
activităţi, precum şi perioada legală prevăzută pentru rezolvarea eventualelor
contestaţii.
Prin prisma celor expuse mai sus, odată cu semnarea contractului, oferta devine
anexă la acesta, prețul ofertat rămânând neschimbat pe toată durata contractului.
Întrebare:
Garanția de participare se va constitui în ziua depunerii documentației?
Răspuns:
Operatorul economic va depune la registratura Școlii Naționale de Grefieri din
București, B-dul Regina Elisabeta nr. 53, sector 5 oferta sa conform condițiilor
detaliate în documentele achiziției, inclusiv dovada constituirii garanției de
participare, până la data și ora limită de depunere a ofertelor.
ÎNTOCMIT,
RESPONSABIL ACHIZIȚII
Natalia-Mădălina CRĂCANĂ
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