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Proiect cofinanlat din Fondul Social European prin Programul Operalional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013Investegte in oameni!

Nr. 354 129.02.2012
Clarificare nr.2 / Completare

la documentalia pentru ofertanliintocmitd in vederea atribuirii contractului de achizi[ie:
Servicii de Traducere 9i de Interpretariat Germani-Romini gilsiu nomind-Germani

pentru proiectut POSDRU tg6l6.2t$t6324g

Ca urmare a solicitdrilor de clarificiri in raport cu Documentalia pentru ofertanli intocmitd pentru derulareaprocedurii de prospectare a piefei - studiu al pie{ei pentru Contractul de achizilie Servicii de Traducere si delnterpretariat Germand-Romdnd gi/sau RomAnd-dermani pentru proiectut POSDRIU/9616.2l}ffitig-n"i"! o"incluziune sociald pe piala muncii, Centrul Diecezan Caritas lasi, in calitate oe ac,nizitor, 
"0"""1" "ritJgnt"operatorilor economici interesa(i urmdtoarele:

Solicitare de clarificare:
intrebare:
"...nelamurire referitoare la volumul de lucru pentru traducerile scrise. Am retinut ca predare acestora se face rntermen de 5 zile (lucratoare cred) indifferent de volum. Oricarui traducator ii este grdu sa se angajazeze intr-un
asemenea proiect nestiind volumul aproximativ. Sa presupunem ca sunt 100 de piagini Oe trad'ui. Nu se pot
traduc de catre un singur traducator intr-un termen de 5 zile.
Pentru evalure ar fi ideal daca puteti estima volumul de tradus pe zi. Am retinut ca nu cunoasteti in acest moment
volumul traducerilor scrise.
Pentru a putea depune o oferta reala si pentru a ne putea respecta angajamentul avem nevoie de aceste

informatii. Este un risc pe care ni-l asumam, .., dar trebuie sa face o oferta reaia.;'

Rdspuns:
Av6nd in vedere solicitarea de mai sus, precizdm urmdtoarele:
1. Dupi cum este men{ionat in Documentafia pentru ofertanli, datoritd imposibilitdfii de a aprecia la momentul
demardrii procedurii de achizilie volumul serviciilor de traduceie si interpretariat neces;are Acl"rizitorului, acesta va
comanda prestatorului pebazd de comandd fermi, in functie de necesitdti.
Pe de alti parte, intruc6t documentele care se necesitd traduse sunt documente justificative care se transmit
inclusiv cu prilejul depunerii cererilor de rambursare, Achizitorul a considerat oportun a stabilit un termen limitd
(perioadd maximi) iniuntrul ciruia sd fie prestate serviciile care ii sunt necesare, astfel incAt sd nu fie pus
niciodatd in situalia de a fi l inut in loc in acliunile care se cer intreprinse in cadrui proiectului de o eventuald
conduitd abuzivd a Prestatorului.
Drept pentru care, considerdm cd termenul stabilit, de maxim 5 zile calendaristice (secliunea 5 - pct 5.6, pct.S.g,
sectiunea 6 - pct.l '8), este optim astfel incdt activitatea intreprinsd in cadrul proiectului, care implicd servicii de
traducere, sd poatd fi desfdguratd firi intdrzieri sau in cel mai rdu caz nerespectarea unor termene de care
Achizitolul este linut, la r6ndulsdu.

In stabilirea acestui termen am avut in vedere inclusiv volumul de traduoeri solicitat de activitatea
desfiguratd in cadrul proiectului in cursul anului 1 de implementare a proiectului. Pentru a veni in -priJinuf
operatorilor economici interesali, 9i intrucAt numirul de pagini cuprinse in fiecare comandd fermd din anut'ZOll,
nu a depdgit 30 de pagini, Achizitorul igi asumd angajamentul ca fiecare comandd fermi inaintati in cursul anutui
2012 sit cuprindi intre minim 1 pagind - maxim 30 pagini de tradus. Cu alte cuvinte, numirul maxim de pagini care
va trebui tradus in temeiul unei comenzi ferme, induntrul termenului de maxim 5 zile calendaristice, nu vi depesi
30 de pagini

Modalitatea pe care operatorii economici interesali o considerd oportund in rrederea intrunirii conditii lor
stabilite de achizitor este, dupd cum aminteam in cadrul Clarificdrii nr.1 -350129.02.2012,la latitudinea acestora.

Interesul nostru este acela de a asigura operativitatea in cadrul proiectului, de a stabili pe cdt posibil un
cadrul care sd ne permitd sd intreprindem acliunile pe care le presupune buna implementare a proiectului. Din
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aceste considerente, a-u fost stabilite specificatiile tehnice menlionate in Documentalia pentru ofertanli astfel Tncatsa corespundi necesitdfilor Achizitorului.
Cu privire la temeinicia angajamentului asumat, precizdm ci dorinla nostrd este ca angajamentul asumat

de ofertanli sd fie unul real, 9i sd corespundd necesitdliloi noastre in cadrul'proiectului.

Cu stimd,
Gema
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