Referitor: Clarificari la documentatia de atribuire contract servicii de consultanta
si reprezentare juridica in cadrul proiectului „Femei competente –
Femei active pe piata muncii” Contract nr.: POSDRU/96/6.2/S/64003
1.

Valoarea estimata a contractului este de 120000 lei pentru intreaga perioada de
implementare a proiectului, respectiv de la data semnarii de catre ambele parti si
pana la data de 30.09.2012.

2. Certificatele solicitate in documentatia de atribuire vor fi prezentate in original sau
in copie legalizata, nu se accepta copie simpla.
3. Societatea va trebui sa desemneze un avocat care va presta activitatile solicitate in
documentatia de atribuire si in caietul de sarcini. Avocatul va trebui sa fie avocat
definitiv, membru al Baroului, sa aiba carnetul de membru vizat cu mentiunea
„Activ” pentru anul 2011si sa dea o declaratie pe proprie raspundere din care sa
rezulte ca nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani. Dupa semnarea contractului, numele
avocatului care va presta serviciilor de consultanta si reprezentare juridica in cadrul
proiectului va fi transmis la Organismul Intermediar care ne monitorizeaza,
respectiv OIR POSDRU SV Oltenia.
4. a) Ofertantii vor prezenta un singur „Opis al documentelor” incluse in oferta;
b) Cerinta „atestare a calitatii de auditor” a fost o gresala de redactare pentru care
ne cerem scuze;
c) Ofertantii nu vor trebui sa prezinte „recomandari”
5. Oferta financiara va fi prezentata in lei, fara TVA. Ofertantul va preciza suma pe
care o solicita pentru intreaga perioada de derulare a contractului, in contextul
in care va trebui sa asigure consultanta ori de cate ori beneficiarul va solicita. La
aceasta data ne este imposibil sa cunoastem numarul de ore/luna care trebuie
alocat pentru serviciile juridice.
6. In formularul 7a, ofertantii vor trebui sa completeze perioada de derulare a
contractului (ex. mai 2008- septembrie 2009) si nu intelegem care ar fi dificultatile
pentru inserarea acesteia.
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