Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, et. 4,
sector 1, 010621, București, România
Tel: +4021 659 60 38
Fax: +4021 659 65 80

CLARIFICARE NR. 1
Sunt excluse PFA de la procedură?
RASPUNS NR. 1
Nu, PFA-urile nu sunt excluse.
CLARIFICARE NR. 2
Care este rațiunea de solicitare a unei cifre de afaceri (destul de mare) în condițiile în
care se solicită și asigurare profesională ?
RASPUNS NR. 2
Solicitarea entitatii contractante privind conditiile de calificare referitoare la cifra de afaceri
s-au întemeiat pe art. 188 din Legea 99/2016, cu scopul identificării de operatori economici
care sa asigure resursele necesare si adecvate pentru executarea contractului și totodata
pentru ca entitatea contractantă să fie protejată faţă de un eventual risc de neîndeplinire
corespunzătoare a contractului.
Precizăm că, în conformitate cu legislația în materia achizițiilor sectoriale, condițiile
de calificare ale ofertanților la procesul de achizitie nu exclud condițiile referitoare la
îndeplinirea efectivă a contractului, respectiv nu exclud conditiile privind garantia de
buna executie și/sau solicitarea unei asigurări de răspundere civilă, acestea având
ca scop asigurarea entității contractante cu privire la îndeplinirea cantitativă,
calitativă și în perioada convenită a contractului sectorial.

CLARIFICARE NR. 3
Sunt excluși cei fără experiența similară cerută, chiar dacă dovedesc competența adecvată (e.g.
curs OPCOM)?
RASPUNS NR. 3
Neîndeplinirea unei condiții de calificare de către ofertanți conduce la respingerea ofertei
în condițiile art. 143 din HG 394/2016 privind aprobarea NORMELOR METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru
din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Acreditarile OPCOM, inclusiv detaliile
privind competentele căpătate în urma absolvirii acestui curs vor fi prezentate în cadrul
propunerii tehnice.
CLARIFICARE NR. 4
Cum se poate realiza, în condițiile date, o achiziție directă pe SEAP (www.e-licitatie.ro) ?
RASPUNS NR. 4
Achiziția directă în cauză se realizează în temeiul art. 12 alin. (4) din Legea privind
achizitiile sectoriale coroborat cu prevederile art. 49, alin 1 si 2 din HG 394/2016.
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