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Nr. 867 /09.05.2019 

 

CLARIFICAREA NR. 1 LA 

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI 

în vederea atribuirii contractului-cadru având ca obiect organizarea 

evenimentului Forumul International al Societății Civile, iunie 2019 

 

Având în vedere multiplele solicitări telefonice privind specificațiile din ”Documentația 
pentru ofertanți în vederea atribuirii contractului-cadru având ca obiect organizarea 
evenimentului Forumul International al Societății Civile, iunie 2019”, aducem următoarele 
clarificări cu rol de a flexibiliza cerințele solicitate și de a maximiza posibilitățile de ofertare. 

Astfel : 

1. Clauze contractuale cu privire la avans : 

La Capitolul I – Informații generale privind achiziția, Secțiunea III - Condiții referitoare la 
contract, punctul 3  „Se va acorda un avans de maxim 15%.” se înlocuiește cu următorul 
text:  

”Ofertantul are dreptul de a propune în oferta sa (propunerea financiară) propriile clauze 
contractuale cu privire la avans. Achizitorul va analiza posibilitatea acordării avansului 
respectiv în condițiile specificate de ofertant, iar în cazul în care condițiile specificate nu 
vor putea fi acceptate, achizitorul va comunica ofertantului acest lucru, inclusiv 
posibilitățile proprii de a veni în întâmpinarea nevoilor ofertantului și îi va acorda 
posibilitatea acestuia de a accepta sau nu.”  

2. Clauze contractuale privind termenele de plată 

La Capitolul I – Informații generale privind achiziția, Secțiunea III - Condiții referitoare la 
contract, punctul 4  ”Termene de plată – plata se va realiza în termen de 45 zile de la 
emiterea facturii de către prestator. Prestatorul va emite factura în maxim 5 zile de la 
realizarea recepției serviciilor prestate.” se înlocuiește cu următorul text:  

”Termene de plată – vor fi stabilite cu ofertantul câștigător înainte de semnarea 
contractului” 

 



3. Specificații tehnice cu privire la cazare 

La Capitolul III – Specificații tehnice, punctul 3. Servicii de cazare, al patrulea paragraf ”În 
cazul în care serviciile de cazare nu pot fi asigurate într-un singur hotel, acestea vor fi 
asigurate în maxim două unități de cazare aflate la o distanță de maxim 15 minute de locul 
organizării evenimentului, mers pietonal calculat prin googlemaps.com.”,  se înlocuiește cu 
următorul text: 

”În cazul în care serviciile de cazare nu pot fi asigurate într-un singur hotel, acestea vor fi 
asigurate în maxim trei unități de cazare aflate la o distanță de maxim 15 minute de locul 
organizării evenimentului, mers pietonal calculat prin googlemaps.com.” 

4. Prelungire termen de depunere a ofertelor și modificarea calendarului achiziției 

Se prelungește termenul de depunere a ofertelor astfel:  

V.5. Data limită de solicitare a clarificărilor 10.05.2019, ora 16:00 

V.6. Data limită de răspuns la clarificări 11.05.2019, ora 16:00 

V.7. Data  limită de depunere a ofertelor şi 

locul 

15.05.2019, ora 11:30, la sediul achizitorului 

specificat la punctul I.1. 

V.8. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor 15.05.2019, ora 12:00, la sediul achizitorului 

specificat la punctul I.1. 

 

5. Modificări contrare  

Orice alte prevederile ale Documentației pentru ofertanți în vederea atribuirii contractului-
cadru având ca obiect organizarea evenimentului Forumul International al Societății Civile, 
iunie 2019 care sunt contrare modificărilor realizate prin prezenta, se vor modifica în sensul 
celor de mai sus.  

 

 


