GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Direcţia Investiții Achiziţii Publice şi Servicii Interne

Clarificare nr.2
privind achiziţionarea de servicii bancare pentru pentru RO04 Programul Reducerea
Substanţelor Periculoase, RO02 Programul Biodiversitate şi Servicii ale Ecosistemelor și RO07
Programul Adaptare la Schimbări Climatice în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014

1. Întrebare operator

1. Răspuns autoritate contractantă
Se vor încheia 3 contracte, pentru fiecare Program în parte iar valoarea estimată a fiecărui contract
este 19.251,96 lei cu TVA inclus.
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3.Răspuns autoritate contractantă
Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat în ultimii 3 ani (calculați prin raportare termenul
limită de depunere a ofertelor) servicii similare a căror valoare cumulată, fără TVA, să fie cel puțin
egală cu 80.000 lei prin intermediul a maxim 2 contracte.
Cerinţă se consideră îndeplinită prin prezentarea a maxim 2 documente/certificate emise sau
contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar privat care să confirme: serviciile prestate,
valoarea acestora perioada de prestare și beneficiarii, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități
contractante sau clienți privați.
Se vor atașa documente suport (certificate/ documente/ copii după elementele relevante din
contracte/ recomandări datate, semnate si parafate de emitent/ documente constatatoare sau
echivalent, etc.) emise sau contrasemnate de beneficiari, care vor conține obligatoriu date
referitoare la beneficiarul contractului, tipul serviciilor prestate, perioada in care s-a realizat
contractul și valoarea contractului (pentru contractele pe care ofertantul nu le-a prestat în procent de
100% se vor atașa documente de suport din care sa rezulte procentul îndeplinit de acesta si faptul ca
serviciile prestate de ofertant au fost în domeniul solicitat). Documentele solicitate vor fi prezentate
in copie cu mențiunea „conform cu originalul”, stampilate si semnate de reprezentantul legal.
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Întrebare operator

4. Răspuns autoritate contractantă
Modelul de contract este doar orientativ, in invitația de participare nu s-a solicitat garanție de
participare.

5. Întrebare operator

5. Răspuns autoritate contractantă
Autoritatea contractantă acceptă prezentarea unui contract de servicii bancare similar.
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