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RASPUNS LA CLARIFICARILE UNUI POSIBIL OFERTANT 

 

 

 

Solicitare de clarificare: Va rugam sa ne explicati, in detaliu, cum va functiona procedura de 

desemnare a castigatorului in cazul in care exista mai multi ofertanti cu aceeasi oferta financiara; 

 

 Raspuns :  asa cum reiese din Fisa  Cerinte de calificare acordul cadru se va semna cu mai multi 

intermediari, iar in caz de paritate a ofertei, in departajare se  va tine cont de volumul de 

tranzactionare.   

 

Solicitare de clarificare:  In completarea ultimului schimb de informatii pe acest subiect, va 

rugam sa ne precizati daca valoarea estimata de 50.000 EUR pe 36 de luni cuprinde si 

corespondentul valoric al comisionului datorat institutiilor pietei de capital, respectiv taxele si 

comisioanele datorate Bursei de Valori Bucuresti, ASF, Fondului de Compensare a Investitorilor si 

Depozitarului Central ? 

Mentionam faptul ca taxele si comisioanele datorate institutiilor pietei de capital (BVB, Depozitarul 

Central, FCI si ASF) sunt separat de comisionul incasat de Intermediar. 

  

Raspuns: nu include costurile asociate pietei de capital, suma de 50000 euro fără TVA reprezintă 

comisionul societății pentru prestarea serviciilor de intermediere financiară și nu include 

costurile/comisioanele, tarifele reglementate aplicate de toți intermediarii in mod similar la fiecare 

Tranzacție. 

 

 

Solicitare de clarificare: Va rugam sa detaliati termenul de ‘intermediere de servicii financiare’ 

(acestea pot fi executie, consultanta, analiza, emisuni obligatiuni, etc.) 

 

 Raspuns : va rugam sa ne clarificați la ce anume faceți referire prin sintagma invocata. Pentru mai 

multă claritate, facem precizarea ca se dorește achiziția serviciilor de intermediere financiară 

 

 

 

Solicitare de clarificare:  Ce reprezinta suma de EUR 50,000 fara TVA (comisioane, cheltuieli 

totale, valoarea contractului, volume de tranzactionare, etc)?  

 

Raspuns: valoarea contractului pentru serviciile enumerate mai sus. 

 

 

Solicitare de clarificare: Suma respectiva, in cazul in care reprezinta comisioanele totale platibile 

intermediarului selectat, include sau exclude costurile asociate operatiunilor si platibile institutiilor 

pietei (Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiara)? 

 

Raspuns: nu sunt incluse costurile platibile institutiilor pietei de capital 
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Solicitare de clarificare: Despre ce instrumente ar fi vorba (actiuni, obligatiuni, etc.)? 

 

Raspuns: Conform aprobărilor actionarului unic date prin Haga nr. 11/2019 (postata pe site), 

instrumentele financiare la care ne referim sunt participații la societăți pe acțiuni din sectorul 

energetic,referindu-ne la “actiuni”. 

 

 

Solicitare de clarificare: Ce reprezinta perioada de 36 de luni (perioada contractului sau perioada 

pe care se doreste derularea opertiunilor respective)? 

 

Raspuns: Perioada de 36 de luni este aferentă acordului-cadru ce urmează a se încheia cu ofertantii 

declarați câștigători. Conform procedurii interne care reglementează activitatea de achizitii a SAPE, 

este necesară menționarea unui termen contractual, chiar dacă nu este specific contractelor de servicii 

de intermediere financiară. 
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