
Clarificari la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie de servicii avand ca obiect ” Asistenta 

tehnica pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul 

POSDRU 2007-2013” 

 

La solicitarea de clarificari primita si inregistrata la OIRPOSDRU NE cu nr.11416/03.08.2015, aferenta 

procedurii de achizitie publica cu denumirea ” Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fața 

locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013”, se formuleaza 

urmatoarele raspunsuri: 

 

Intrebarea nr.1: ” Cine va efectua planificarea vizitelor? Autoritatea contractanta sau Prestatorul?” 

Raspuns : Planificarea vizitelor si  instiintarea beneficiarului intra in sarcina Autoritatii Contractante 

 

Intrebarea nr.2:” - Plata pentru serviciile prestate va fi efectuata ca suma per vizita sau ca suma pe zi de 

monitorizare?” 

Raspuns: Caiet de sarcini pagina 13 la ” OFERTA FINACIARA – Formularul 7 - Propunerea financiară 

a operatorilor economici va presupune ofertarea unui pret maxim pentru operatiunile descrise 

mai sus” se va citi: ” OFERTA FINACIARA – Formularul 7 - Propunerea financiară a operatorilor 

economici va presupune ofertarea unui pret maxim pentru operatiunile descrise mai sus, 

exprimate in lei/ vizita, avand in vedere estimarea pe un nr maxim de 5 zile per vizita, 2 experti 

per vizita”. 

Plata pentru serviciile prestate va fi efectuata proportional cu numarul de zile de monitorizare 

efectuate. 

 

Intrebarea nr.3.” Ulterior procedurii de achizitie, pot fi nominalizati si alti experti care sa fie notificati? 

Daca da, care este timpul de raspuns pentru aprobarea notificarii?” 

Raspuns: caiet de sarcini pag.6-Prestatorul poate sa  faca schimbări în echipa de experti 

desemnata numai cu  acordul scris prealabil al Autorității Contractante.  

Achizitorul  va notifica în scris Autoritatea Contractanta  cu cel puţin 10 (zece) zile înainte de data la care 

doreşte ca notificarea să producă efecte. 

 

Intrebarea nr.4 ” Care este durata (in zile) a instruirii initiale?” 

Raspuns: Durata instruirii initiale este de maxim 1 zi 

Intrebarea nr.5-”- Avand in vedere timpul scurt de implementare, care sunt sanctiunile / penalitatile 

pentru ne-implementarea partiala a contractului? (Penalitate per vizita ne-realizata).” 

 

Raspuns: Plata se va efectua numai pentru serviciile prestate. 

   Precizam ca se pot aplica sanctiuni/penalitati in cazul in care Prestatorul nu efectueaza vizitele 

conform programarii. 

             


