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CLARIFICARE NR.2
INTREBARE NR.1
Ce trebuie sa facem avand in vedere ca solicitati Bilantul anului 2011 care se depune in aprilie mai 2012 si exista posibilitatea ca Administratia Financiara sa nu ne primeasca bilantul pana la
data licitatiei (normele de intocmire s-au publicat) ? Admiteti sa depunem bilanturile anilor
2008, 2009, 2010 ?
RASPUNS NR.1
Se admite depunerea bilanturilor pentru exercitiile financiare 2008, 2009, 2010
INTREBARE NR.2
Cum trebuie interpretata propozitia, din Caietul de sarcini : " Menu-urile vor conţine: minim 2 feluri
de mâncare caldă, salate, desert. "

a) se pun la dispozitie " minim 2 feluri de mancare calda, salate, desert " din care
participantii aleg cate unul ?
sau
b) in pretul maximal de 8,45 lei + TVA trebuie asigurate " minim 2 feluri de mancare
calda, salate, desert " pentru fiecare participant
RASPUNS NR.2
In pretul maximal vor fi incluse felul unu, felul doi, , salata , desert
INTREBARE NR.3
Daca o firma participa la licitatie pentru ambele loturi va depune doua documentatii complete
sau un plic cu documentele de calificare si separat ofertele financiare si tehnice pentru cele doua
loturi ? Care va fi garantia de participare pentru fiecare lot in parte (6402,84 lei pentru lotul l si
300 lei pentru lotul ll cu reducere 50% pentru IMM-uri )?
RASPUNS NR.3
In situatia in care se depun oferte pentru ambele loturi de catre un singur ofertant, se va depune
un plic cu documentele de calificare si separat ofertele financiara si tehnica pentru fiecare lot in
parte
Garantia de participare este in cuantum de 1% din valoare contractului, respectiv a fiecarui lot
pentru care se depune oferta.
Pentru IMM-uri, valoarea garantiei de participare se reduce cu 50%
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