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RASPUNS LA SOLICITAREA DE CLARIFICARI 

 

Intrebare : In caietul de sarcini la destinatia finala a serviciilor sunt trecute un nr. de 5 spatii (...)., iar 

in formularul de oferta la centralizator preturi in coloana 3 sunt trecute 7 locatii.   

      Care est numarul final de amplasamente? 

Raspuns : 5 locatii, conform precizarilor din Caietul de sarcini. 

 

Intrebare : In caietul de sarcini, la punctul b) curatenia se executa astfel : doua zile pe saptamana 

(luni si miercuri) (....); zilnic (.... ). Va rugam sa ne comunicati daca operatiile ce 

sunt incluse la zilnic se executa numai lunea si miercurea? 

 

Raspuns : Operatiunile incluse in caietul de sarcini la ZILNIC se executa in fiecare zi lucratoare (de 

luni pana vineri), strict pentru prestarea operatiunilor respective si fara a se impune un 

anumit timp pentru efectuarea acestor operatiuni zilnice. 

Operatiunile care se executa lunea si miercurea sunt cele prevazute in caietul de sarcini 

la doua zile /saptamana. Bineinteles, la acestea se adauga si operatiunile zilnice. 

 

Intrebare : In fisa de date a achizitiei la cap. III.2. Conditii de participare la punctul 4 si 5 sunt 

solicitate: 

- certificatul fiscal eliberat de compartimentul impozite si taxe locale; 

- certificatul fiscal eliberat de organul de administratie fiscala. 

Va rugam sa ne comunicati, daca se inregistreaza cu datorii  scadente la nivelul 

lunii anterioare, ofertantul este eliminat din procedura? 

Raspuns : Situatia excluderii de la procedura a ofertantilor care nu si-au indeplinit obligatiile privind 

plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat este 

reglementata de  prevederile art. 165 si 166 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice. Situatia fiecarui ofertant va fi analizata in baza documentelor depuse in 

vederea participarii la aceasta achizitie, aplicand legislatia in vigoare, in acest sens. 
 

Astfel,  

„  Art. 165 - (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre 

care are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 

general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă 

având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic 

este înfiinţat. 

    (2) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care poate 

demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata 

impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. 

    (3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi 

îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate 

ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de 

alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere 

acumulate sau a amenzilor. 

    Art. 166 - ....  (2) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus 

din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general 

consolidat datorate şi restante, îndeplineşte una din următoarele condiţii: 

    a) este mai mic de 4.000 lei; 

    b) este mai mare de 4.000 lei şi mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate de 

operatorul economic la cea mai recentă dată scadentă a acestora.” 
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