Clarificare la Documentatia pentru ofertanti
Data publicarii clarificarii: 03.12.2010
Asociatia Brokerilor anunta urmatoarele clarificari privind:
Documentatiile pentru ofertanti, aparute pe site-ul www.asociatiabrokerilor.ro in data de
30.11.2010, pentru achizitionarea de:
Servicii de catering si inchiriere sala de conferinta cod CPV:
55520000-1 – servicii de catering si
70130000-1- servicii de inchiriere sali de conferinta
Clarificarea 1” Pretul total al serviciilor in valoare de 12.000 lei/2ani, va fi defalcat pe fiecare
categorie de servicii dupa cum urmeaza:
55520000-1 – servicii de catering – 6.000 le/2 ani
70130000-1- servicii de inchiriere sali de conferinta –6.000 lei/2 ani
Ofertele vor fi prezentate pentru fiecare categorie de serviciu in parte”
Clarificare 2: “În cazul în care două sau mai multe oferte conŃin, în cadrul propunerii
financiare, acelaşi preŃ minim, atunci, în vederea atribuirii contractului de achiziŃie publică se
va solicita respectivilor ofertanŃi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis,
caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preŃul cel
mai scăzut.
În situaŃia în care egalitatea persistă, preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre
participanŃii care au formulat ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a înscris primul la
procedură, desemnându-l câştigătorul procedurii, cu condiŃia încadrării preŃului solicitat în
valoarea fondurilor alocate pentru această achiziŃie.”
Clarificare 3: “Data limita pentru depunerea ofertei: 09.12.2010, ora 14.00.”
Clarificare 4: „Ora, data si locul selectarii ofertelor: 09.12.2010, ora 15.00, la sediul Asociatiei
Brokerilor, din B-dul Carol I , nr.34-36, et. 12, sector 2, Bucuresti.”
Potentialii ofertanti vor lua in considerare la intocmirea ofertei cele specificate in aceste
clarificari.
Servicii de tiparire si livrare materiale promotionale/ de promovare Cod CPV :
79823000-9 si 22462000-6
Clarificare 1: “În cazul în care două sau mai multe oferte conŃin, în cadrul propunerii
financiare, acelaşi preŃ minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziŃie publică se va
solicita respectivilor ofertanŃi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis,
caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preŃul cel
mai scăzut.
În situaŃia în care egalitatea persistă, preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre
participanŃii care au formulat ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a înscris primul la
procedură, desemnându-l câştigătorul procedurii, cu condiŃia încadrării preŃului solicitat în
valoarea fondurilor alocate pentru această achiziŃie.”

Potentialii ofertanti vor lua in considerare la intocmirea ofertei cele specificate in aceasta
clarificare.
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