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Raspuns solicitare de clarificari

Referitor la procedura de achizitie Centru de prelucrare vertical CNC
Data intrebari: 25.06.2021
Data raspunsuri: 29.06.2021
Urmare a solicitarii Dvs. de clarificari raspund punctual la urmatoarele:
x

Trebuie depusa o singura oferta pentru toate cele trei utilaje sau pot fi oferte
independente pentru fiecare utilaj in parte?
Se va depune o singura oferta pentru toate cele trei utilaje, nu se accepta ofertarea
independenta pentru fiecare utilaj in parte.

x

Ce trebuie sa contina “Oferta tehnica” in afara de cerintele din “Anexa 2 – Fisa
tehnica comparativa” si Cap. II “Specificatii tehnice “Centru de prelucrare vertical
CNC”?
Oferta tehnica trebuie sa contina pe langa Specificatiile tehnice din Cap II si celelalte
informatii solicitate in cadrul documentului Specificatii tehnice. Trebuie sa se repecte
Informatiile generale de la Cap I (exemplu: termen de livrare, termen de garantie, tipul si
durata contractului, etc.) si Cap III – Clauze contractuale solicitate.

x

La „locul si modalitatea de depunere “ se spune :
“Oferta se depune intr-un singur exemplar, in original, semnat ai stampilat…”
si apoi :
“ …. Se pot transmite prin e-mail la adresa : ….”
Este suficient prin e-mail? sau pentru suprasiguranta se trimit si prin curier?

Este suficient transmiterea prin email a ofertelor de pret.
x

La ce se refera

din ANEXA 3 – CENTRALIZATOR OFERTE DE PRET?
Ajustarea pretului de catre ofertant sau de catre beneficiar ?

Posibilitatea ajustarii pretului se face de catre ofertant doar in urmatoarele conditii:
Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie, pretul poate fi ajustat numai in
urmatoarele situatii:
a. Au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau au fost
emise de catre autoritatile publice locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror
efect se reflecta in cresterea /diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat
pretul contractului de achizitie.
b. Pe piata au aparut anumite conditii in urma carora s-a constat
cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al
caror effect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a
findamentat pretul contractului de achizitie.

