Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 -2013
Investeşte în oameni !
Titlul proiectului: „La un click de educaţia modernă şi eficientă”
Axa prioritară 1. Educaț ia ș i formarea profesională în sprijinul creș terii economice ș i dezvoltării
societaț ii bazate pe cunoaș tere
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/ 62150

RASPUNS 3 SOLICITARE DE CLARIFICARI
„Servicii de publicitate”
în cadrul proiectului „La un click de educaţia modernă şi eficientă” ID 62150

Referitor la solicitarea de clarificari inregistrata cu numarul 9953/05.09.2013, privind
procedura de achizitie “Servicii de publicitate”, in cadrul proiectului “La un click de
educatia moderna si eficienta”, ID 62150, organizata de SIVECO ROMANIA in calitate
de partener, va comunicam urmatorul raspuns:
Intrebarea 1
La pag. 11 din documentatia pentru ofertanti postata pe site faceti referire la
posibilitatea depunerii unei oferte in asociere:
“Modalitatea de îndeplinire
Cerinţa minimă obligatorie:
În cazul în care oferta este depusă de către o Asociere, operatorul economic desemnat
lider al Asociaţiei trebuie să completeze:
Formularul 5 – Declaraţie privind lista asociaţilor şi a subcontractorilor.
Documentul se va prezenta în original semnat şi ştampilat. Acesta va fi
prezentat si in situatia in care nu exista subcontractanti cu mentiunea „Nu este
cazul”. De asemenea acesta trebuie să includă în ofertă:
Acordurile de asociere sau scrisorile preliminare de asociere, în care să se
menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru
îndeplinirea contractului, că liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să
primească instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este răspunzator în nume
propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plăţile.
Înţelegerea trebuie să stipuleze, de asemenea că toţi asociaţii sunt obligaţi să
rămână în asociere pe întreaga durată a contractului.”
Desi se precizeaza ca cerinta minima obligatorie depunerea Formularului nr. 5
in original, semnat si stampilat, formular care va fi prezentat si in situatia in care nu
exista subcontractanti cu mentiunea „Nu este cazul”, Formularul 5 nu exista in
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documentatia pentru ofertanti, deoarece de la Formularul nr. 4 se trece la
Formularul nr. 6 – pag. 34 si 35.
Va solicitam sa precizati care dintre variantele de mai jos sunt corecte:
1. Desi se precizeaza posibilitatea depunerii unei oferte in asociere, in lipsa
Formularului nr. 5 aceasta posibilitate este exclusa
2. Se accepta depunerea unei oferte in asociere. In acest caz va solicitam sa
corectati eroarea materiala prin postarea si a Formularului nr. 5.
Raspuns 1
Se accepta prezentarea ofertelor si in asociere.
Nu este necesara respectarea unui format impus de declaratie pentru prezentarea
informatiilor privind asociatii/subcontractantii.
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