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Ca urmare a solicitării de clarificări din partea unui operator economic
la documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca
obiect:
’’ Achiziţionarea serviciilor de consultanta/asistenta/reprezentare
juridica în vederea apărării intereselor municipiului Constanţa prin
primar, Primarului municipiului Constanţa, precum şi ale Consiliului
Local al municipiului Constanta’’, vă comunicăm următoarele:

Conţinutul solicitării de clarificări este următorul:

Întrebarea nr. 1

In privinta conditiilor de participare prevazute in Caietul de sarcini, la
pct.5.5 se arata ca “avocatul/avocatii desemnati pentru executarea
contractului de servicii juridice, trebuie sa detina calitatea de avocati
definitivi de minim 10 ani vechime, cu experiență profesională și bune
cunoștințe de drept.”

Va rugam sa clarificati daca aceasta conditie presupune ca avocatii propusi in
echipa de proiect trebuie sa aiba o vechime de 10 ani de la definitivarea
in profesie sau daca acestia trebuie sa aiba o vechime de 10 ani de la
admiterea in profesie si sa detina calitatea de avocat definitiv.

Răspuns:

Referitor la pct. 5.5. din caietul de sarcini conform caruia “avocatul/avocatii
desemnati pentru executarea contractului de servicii juridice, trebuie sa
detina calitatea de avocati definitivi de minim 10 ani vechime, cu experient
profesionala si bune cunostinte de drept”, va precizam faptul ca, acel
avocat/acei avocati, trebuie sa detina calitatea de avocat definitiv de minim
10 ani.



Întrebarea nr. 2

In privinta conditiilor de participare prevazute in Caietul de sarcini, la
pct.5.6 se arata ca Ofertantul trebuie să facă dovada că a realizat o cifră de
afaceri medie de cel 250.000 lei pe “ultimii 3 ani fiscali (2014, 2015, 2016)”.
Avand in vedere ca anul 2017 este un an fiscal incheiat, ofertantii putand
prezenta documentele si informatiile solicitate inclusiv pentru acest an, va
rugam sa precizati daca va mentineti solicitarea la pct.5.6 pentru
perioada 2014-2016 sau urmeaza sa fie luata in considerare perioada
2015-2017.

Răspuns:

In ceea ce priveste conditia de participare prevazuta la pct. 5.6. din
caietul de sarcini, respectiv-ofertantul trebuie sa faca dovada ca a realizat o
cifra de afaceri medie de cel putin 25.000 lei pe ultimii  ani fiscali (2014,
2015, 2016), va precizam faptul ca, la momentul la care documentia de
achizitie a fost elaborata, nu se incheiase perioada de depunere a declaratiei
de venituri la Agentia Nationala a Finantelor Publice pentru anul fiscal 2017,
motiv pentru care ne-am raportat la perioada 2014-2016. Totodata, avand in
vedere faptul ca termenul limita de dpeunere a ofertelor este 14.05.2018,
consideram oportuna mentinerea acestui criteriu in forma de mai sus.

Întrebarea nr. 3

Tinand cont ca:

- La pct.5.7 din Caietul de sarcini, se precizeza ca ofertantii  trebuie sa faca
dovada prestarii de servicii similare, respectiv servicii de asistență,
consultanta sau reprezentare juridică pentru autorități publice;
- La pct.9 lit.b) – “factor de evaluare nr. 2.1”, precum si in sectiunile
urmatoare, se precizeza ca ofertantii  trebuie sa faca dovada numarul
solutiilor favorabile definitive si irevocabile pronuntate in favoarea unei
administratii publice locale.

Solicitam sa precizati daca ofertantii  pot face dovada indeplinirii acestui
factor de evaluare prin prezentarea serviciilor juridice prestate atat pentru
administratiile publice locale, cat si pentru autoritati/institutii
publice (altele decat administratiile publice locale).

Răspuns:

Privitor la pct. 5.7. din caietul de sarcini, va precizam faptul ca, pentru
dovedirea capacitatii tehnice si/sau profesionale, ca si conditie de participare,
acceptam dovada prestarii de servicii similare pentru autoritati publice,
indiferent de tipul acestora (locale, centrale, etc.), insa pentru indeplinirea
factorului de evaluare nr. 2.1. se solicita in mod expres  ca numarul solutiilor



favorabile definitive si irevocabile  sa fie obtinute  de catre ofertant  in
procese in care a reprezentat strict o autoritate publica locala.

Precizam faptul ca, rationamentul autoritatii contractante a fost
respectarea  principiilor achizitiilor publice, respectiv principiul nediscrimarii,
in sensul de a permite unui numar cat mai mare de operatori economici
participarea la prezenta achizitie,  urmand ca departajarea sa se faca printre
altele, prin prisma calificarii, experientei si calitatii serviciilor similare.
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