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Referitor la solicitarile de clarificări primite în data de 30.03.2022, la invitatia de depunere
oferte numarul 19078/25.03.2022 pentru procedura de achizitie a serviciilor profesionale de
asistență în implementarea a două proiecte finanțate în cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 6 – Promovarea energiei curate şi
eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon,
Obiectivul specific 6.1 – Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai
puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) – distribuţie și Obiectivul specific 6.3 –
Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor,
formulăm punctual următoarele răspunsuri:
Intrebare I.
Cu privire la durata contractelor de servicii:
Conform Capitolului 4 din Caietul de sarcini, „contractele de servicii de asistență în
implementare aferente Proiectelor intră în vigoare începând cu data semnării Contractelor de
finanțare până la finalizarea etapelor de închidere administrativă a Proiectelor, dar fără a
depăși 36 de luni”.
Conform mențiunilor de la Capitolului 1 din Caietul de sarcini, perioada de implementare a
celor două proiecte ce fac obiectul achiziției expiră la data de 31.12.2023.
Conform Secțiunii 8.2 din Caietul de sarcini, „în situația prelungirii duratei contractului de
finanțare / duratei de implementare a Proiectelor după 31.12.2023 prin fazarea proiectelor,
Prestatorul poate decide împreună cu Beneficiarul prelungirea prin Act Adițional a
contractului de servicii de asistență în implementare, și, dacă activitățile derulate în noua
perioada de implementare a Proiectului o vor impune, pot decide majorarea valorii
Contractului de prestări servicii”.
Din interpretarea coroborată a dispozițiilor citate mai sus, înțelegem că durata contractelor
de servicii, ce fac obiectul achiziției, nu va depăși, în principiu, data de 31.12.2023; în situația
în care perioada de implementare a proiectelor se extinde după data de 31.12.2023, atunci se
va analiza posibilitatea prelungirii duratei contractelor de servicii și, eventual, majorarea
valorii respectivelor contracte.
În consecință, vă rugăm să ne confirmați că, în vederea stabilirii ofertei financiare, ofertanții
trebuie să aibă în vedere și să bugeteze servicii ce vor fi prestate până la data de 31.12.2023.
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Raspuns:
Va confirmam faptul ca in vederea stabilirii ofertei financiare, ofertantii trebuie sa aiba in
vedere si sa bugeteze serviciile ce vor fi prestate avand in vedere obiectul contractului.

Intrebare II.
Cu privire la subcontractanți:
La Secțiunea 10 din Caietul de sarcini, sunt stabilite reguli privind subcontractarea, conform
cărora este necesar acordul prealabil scris al beneficiarului pentru a putea subcontracta o parte
din activitățile care fac obiectul Caietului de sarcini.
Vă rugăm să ne confirmați că regulile prevăzute la Secțiunea 10 din Caietul de sarcini sunt
aplicabile numai în cazul subcontractanților pe care prestatorul intenționează să îi implice în
execuția contractelor de servicii, după intrarea în vigoare a respectivelor contracte. Astfel,
per a contrario, vă rugăm să ne confirmați că nu este necesar acordul scris prealabil al
beneficiarului pentru includerea de subcontractanți în ofertele depuse în cadrul prezentei
proceduri de achiziție.
Raspuns:
In momentul intocmirii ofertei nominalizarea subcontractantilor este atributul exclusiv al
ofertantului, fara a fi necesar acordul beneficiarului. In schimb, pe parcursul derularii
contractului introducerea de noi subcontractanti este conditionata de acceptul beneficiarului,
cu respectarea conditiilor prevazute initial prin caietul de sarcini.
Intrebare III. Cu privire la garanția de bună execuție:
La art. 3.5 din modelul de contract anexat la documentația de atribuire se regăsesc clauze
contractuale privind garanția de bună execuție; de asemenea, garanția de bună execuție este
reglementată și la secțiunea I.4.3 din Anexa 1 - Clauze generale.
Conform celor două variante de redactare a pct. 3.5.1 din modelul de contract, prestatorul are
obligația de a constitui o garanție de bună execuție a contractului într-un cuantum exprimat
ca un procent din valoarea contractului de prestare servicii.
Având în vedere că în documentația de atribuire nu au fost identificate informații cu privire
la procentul corespunzător garanției de bună execuție, vă rugăm să ne comunicați dacă, în
fapt, în cazul celor două contracte care fac obiectul achiziției, beneficiarul intenționează să
solicite constituirea unei garanții de bună execuție.
În acest sens, ținem să subliniem că natura serviciilor, ce vor fi prestate în baza celor două
contracte care fac obiectul achiziției, presupune că acestea vor fi recepționate, lunar, de
beneficiar. Prin raportare la dispozițiile art. I.4.3.2 din Anexa 1 - Clauze generale, care prevăd
obligația restituirii garanției de bună în termen de 14 zile de la data întocmirii procesuluiverbal de recepție a serviciilor care fac obiectul contractului, considerăm că nu este justificată
constituirea unei garanții de bună execuție, pentru că beneficiarul se va afla în situația de a
restitui garanția de bună execuție pentru serviciile prestate în fiecare lună, în termen de 14
zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepție a serviciilor prestate în respectiva lună.
Mai mult decât atât, în situația constituirii garanției de bună execuție prin rețineri succesive,
având în vedere că termenul de plată a serviciilor prestate este de 45 de zile de la recepția
serviciilor și de la înregistrarea facturii corecte (deci ulterior expirării termenului de 14 zile
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de la recepția serviciilor), în fapt, beneficiarul nu va mai putea opera o reținere din facturile
de plată, pentru că, la momentul scadenței facturii, termenul de restituire a garanției de bună
execuție aferente serviciilor facturare va fi expirat deja.
În situația în care, în ciuda argumentelor prezentate, considerați că este necesară constituirea
unei garanții de bună execuție, vă rugăm să ne indicați procentul care va fi utilizat pentru
calcularea garanției de bună execuție ce trebuie constituită de prestator.
Raspuns:
Nu se va solicita constituirea garantiei de buna executie.
Intrebare IV. Cu privire la răspunderea prestatorului:
Conform art. I.13.4 teza a II-a din Anexa 1 - Clauze generale, „in cazul in care prin aplicarea
celor de mai sus prejudiciul incercat de Beneficiar nu este acoperit, acesta are dreptul sa
solicite iar Prestatorul se obliga sa plateasca daune interese pana la concurenta intregului
prejudiciu cuprinzand atat pierderea efectiva cat si beneficiul nerealizat”.
De asemenea, conform art. I.13.7.2 din Anexa 1 - Clauze generale, „cu exceptia cazurilor de
forta majora, Prestatorul trebuie sa despagubeasca Beneficiarul pentru orice prejudiciu suferit
de acesta ca urmare a actiunilor intreprinse de acesta in scopul indeplinirii obiectului
contractului sau pentru implementarea defectuoasa, partiala sau cu intarziere a oricarei
obligatii prevazuta in contract”.
Vă rugăm să clarificați dacă eventualele propuneri de amendare a clauzelor contractuale (în
special cele citate) trebuie formulate ca parte a ofertei sau dacă aceste propuneri vor putea fi
prezentate beneficiarului, de către ofertantul declarat câștigător, cu ocazia încheierii
contractelor de servicii.
Raspuns:
Acceptam limitarea daunelor in sensul celor de mai jos:
„(1) În situația în care, dintr-o eroare profesională, produsă din culpa ffectuat a
Consultantului, pe parcursul Etapei V din Contract, AM/DRI va aplica Beneficiarului
reducere/corecții financiare sau va declara neeligibile unele cheltuieli ffectuate în cadrul
Proiectului, Consultantul va acorda, la cererea Beneficiarului, consultanță cu ffectu la
exercitarea căilor legale de contestare, pe cale ffectuate ive[1], a actului/deciziei AM/DRI,
prin care s-au aplicat reducerile/corecțiile financiare sau prin care au fost declarate neeligibile
anumite cheltuieli.
(2) În situația în care, dintr-o eroare profesională, produsă din culpa ffectuat a
Consultantului pe parcursul Etapei V din Contract, AM/OI sau un altă autoritate cu atribuții
de control aplică Beneficiarului reduceri/corecții financiare sau declară neeligibile unele
cheltuieli ffectuate în cadrul Proiectului, Beneficiarul va putea fi despăgubit in limita a
maximum 25% din valoarea cofinanțată.
Restul clauzelor contractuale pot fi discutate in cursul unei etape de negociere.

Cu respect,
Bianca Maria Moldovan
Responsabil Categorie Globala
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