Nr 276/02,11,2021

CLARIFICAREA DIN OFICIU nr. 2
REFERITOR LA:
procedura SERVICII DE DEZVOLTARE PERSONALA Cod CPV: 98390000-3 Alte
servicii comunitare, sociale şi personale
contract de SERVICII DE DEZVOLTARE PERSONALA în cadrul proiectului
“AUGUSTIN – Abordare integrata pentru sanse egale si prosperitate”,
POCU/138/4/1/113907

Data lanasare anunt de participare: 21.10.2021
Termen limita depunere oferte: 15.11.2021, ora 12.00
Pentru intervenția asupra informațiilor/cerințelor cuprinse în documentele ce alcătuiesc documentația
de atribuire (caiete de sarcini, formulare, documente tehnice) se folosește CLARIFICAREA DIN
OFICIU, care se încarcă in platformele de promovare pentru asigurarea transparentei, nediscriminarii
si egalitatii de sanse la rubrica destinată acesteia.
Prin prezenta autoritatea contractanta va trasmite o Clarificare din oficiu:
CLARIFICAREA DIN OFICIU:
Numarul sectiunii
FISA DE DATE capitol
III.2.3.a) Capacitatea
tehnica si/sau profesionala
Modalitatea de
indeplinire

In loc de:
Documente suport pentru probarea
cerintei:
Certificate/ documente de buna
executie/ procese verbale de
receptie/ recomandari/ copii ale
contractelor sau oricare alt
document care sa confirme tipul
serviciilor prestate si valoarea
acestora. Ofertantul va face dovada
prin unul sau mai multe contracte,
ca a prestat in ultimii 3 ani servicii
similare cu obiectul prezentei
proceduri în valoare de minim
117.850 lei, raportat la valoarea
estimată a contractului de prestari
servicii.
Operatorii economici care se
bazeaza pe capacitatile altor entitati
(terti sustinatori/subcontractanti)
vor depune documentele solicitate
mai sus, separat pentru fiecare
dintre entitatile pe care se bazeaza.
Operatorii economici care depun
oferta in asociere/grup vor depune
documentele solicitate mai sus
pentru fiecare dintre membrii
asocierii/grupului.

A se citi:
Documente suport pentru probarea
cerintei:
Certificate/ documente de buna executie/
procese verbale de receptie/ recomandari/
copii ale contractelor sau oricare alt
document care sa confirme tipul serviciilor
prestate si valoarea acestora. Ofertantul va
face dovada prin unul sau mai multe
contracte, ca a prestat in ultimii 3 ani
servicii similare cu obiectul prezentei
proceduri în valoare de minim 680.000,00
lei, raportat la valoarea estimată a
contractului de prestari servicii.
Operatorii economici care se bazeaza pe
capacitatile altor entitati (terti
sustinatori/subcontractanti) vor depune
documentele solicitate mai sus, separat
pentru fiecare dintre entitatile pe care se
bazeaza.
Operatorii economici care depun oferta in
asociere/grup vor depune documentele
solicitate mai sus pentru fiecare dintre
membrii asocierii/grupului.
Toti ofertantii vor prezenta, angajamentul
tertului/tertilor sustinatori
FORMULARUL 9.
Documentele suport vor fi prezentate in
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Toti ofertantii vor prezenta,
angajamentul tertului/tertilor
sustinatori FORMULARUL 9.
Documentele suport vor fi
prezentate in original/ copie
legalizata/ copie lizibila cu
mentiunea “conform cu originalul”
si vor fi insotite, daca este cazul, de
traducerea autorizata in limba
romana.
NOTA: Ofertantii care trebuie sa
efectueze conversia altor monede
vor utiliza ratele de schimb valutar
medii anuale stabilite de catre
BNR.
In cazul in care ofertantii isi
demonstreaza situatia tehnica si
profesionala invocand si sustinerea
financiară acordata de catre o alta
entitate, acestia vor complete și
angajamentul ferm prin care tertul
confirma faptul ca va pune la
dispozitie resursele financiare
invocate.

original/ copie legalizata/ copie lizibila cu
mentiunea “conform cu originalul” si vor
fi insotite, daca este cazul, de traducerea
autorizata in limba romana.
NOTA: Ofertantii care trebuie sa
efectueze conversia altor monede vor
utiliza ratele de schimb valutar medii
anuale stabilite de catre BNR.
In cazul in care ofertantii isi demonstreaza
situatia tehnica si profesionala invocand si
sustinerea financiară acordata de catre o
alta entitate, acestia vor complete și
angajamentul ferm prin care tertul
confirma faptul ca va pune la dispozitie
resursele financiare invocate.

Întocmit,
Expert cooptat
Flaut Copos Constantin
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