Urmare a solicitarii de clarificari primite, va rog sa gasiti mai jos raspunsurile autoritatii
contractante:
Intrebare 1: Urmare consultarii Centralei Riscului de Credit a rezultat ca in perioada 02.2015 –
03.2018 ati inregistrat intarzieri repetate. Va rog sa ne transmiteti clarificari privind aceste
intarzieri.
In ianuarie 2018 figurati cu suma de 8.285 lei (intarziere de tip A- pana in 15 zile), in februarie
16.626 lei (intarziere de tip B – intre 16-30 zile), in martie 8.399 lei (tip A). De asemenea si in
2017 ati inregistrat intarzieri in lunile ianuarie, februarie, martie (tip C – intre 31-60 zile), iulie,
septembrie, octombrie, noiembrie.
Raspuns 1: Este vorba de un contract de leasing incheiat cu Unicredit Leasing pentru achizitia
unei masini de salubritate, in suma de 462.559 lei. Durata contractului a fost de 4 ani, cu
maturitate Mai 2018.
Aceste intarzieri au aparut indeosebi ca urmare a 2 motive punctuale:
a) aprobarii cu intarziere a bugetului local, derivat din aprobarea tarzie a bugetului de stat, atat
in 2017(Martie) cat si in 2018(Februarie).
b) aparitiei aplicatiei de raportare a situatiilor financiare pentru institutii publice Forexebug in
01.07.2017, aplicatie care a generat multe intrebari si probleme referitoare la fluxul/situatiile
raportate, si mai ales disfunctionalitati si erori de raportare.
Intrebare 2: De asemenea va rog sa ne transmiteti detalii privind ipoteca mobiliara in favoarea
FNGCIMM pentru emiterea scrisorii de garantare in valoare de 3.737.800 lei in baza contractului
de finantare nerambursabila C322010982500012/05.12.2012. Care este stadiul proiectului de
investitii
Raspuns 2:Este vorba de un contract semnat pe masura 322 AFIR pentru proiectul “Prima
infiintare a retelei publice de apa, prima infiintare a retelei publice de apa uzata”.
Proiectul a fost finalizat in aprilie 2016.
Intrebare 3: Va rog sa acceptati depunere primei si ultimei pagini a cerficatului constatator,
urmand ca acesta sa fie depus integral de castigatorul desemnat al procedurii de achizitii
Raspuns 3:Autoritatea contractanta este de acord cu aceasta solicitare.
Intrebare 4:va rog sa ne precizati daca depasirea valorii estimate constituie criteriu de
descalificare
Raspuns 4: Autoritatea contractanta confirma ca prezentarea ofertei financiare cu o valoare
estimata mai mare decat cea precizata in documentele achizitiei va constitui criteriu de
descalificare

