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Proiect collnanlat din Fondul Social European prin Prog|amul Operalional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-20'13
Investegte in oameni!

Nr. 1478 / 06.09.2011
Clarificare / Gompletare nr.1

la documentalia de atribuire a contractului de achazilie: SERVICII DE TRADUCERE 9l DE INTERPRETARIAT
pentru proiectul POSDRU /96/6.2/5/63249

Ca urmare a solicitdrilor de clarificiri in raport cu Documentalia de atribuire intocmita pentru derularea procedurii
de prospectare a pielei - studiu al pielei pentru Contfactul de achizitie SERVICII DE TMDUCERE 9l DE
INTERPRETARIAT pentru proiectul POSDRU 19616JJ5163249, Centrul Diecezan Caritas lagi, ln calitate de
achizitor, aduce la cunogtinta operatorilor economici interesati urmetoarele:

Solicitare de clarificare:
1NTREBARE NR.1: "in legatura cu procedura de selectie pentru atribuirea contractului de traduceri, va rugam sa
aveti amabilitatea de a ne informa:
1. Volumul estimat, exprimat in numar de pagini pe limbi, engleza si germana, respectiv ore, pentru serviciul de
interpretariat.
2. Daca se accepte oferta pe loturi, adica doar serviciul de traducere scrisa, nu si serviciuld e interpretariat."

Rispuns:
Avand in vedere solicitarea sus mentionate, precizem urmatoarele:
1. "Volumul estimat, exprimat in numar de pagini pe limbi, engleza si germana, respectiv ore, pentru serviciul de
inleroretariat."
in documentatia pentru ofertanti sec.tiunea 4, pct.4.6 este precizat faptul ce "Prestarea serviciilor se va realiza de
cetre ofertantul 'in conformitate cu specificaliile comenzii ferme a Achizitorului. Comenzile vor fi inaintate catre
Drestator in functie de necesitatile achizitorului..."
intrucAt nu putem determina necestitatile (volumul) pe care le presupune proiectul cu privire la serviciile de
traducere si interpretariat, atat in germand (Lot 1) cat si engleze (Lot 2), a fost stabilit ca "Este declaratl
cagtigitoare oferta care are cel mai mic tarif mediu/pagina li interpretare."(se4iunea 5 din documentatia
pentru ofertan!i).
Tariful mediu va fi calculat. pentru fiecare oferte in parte. dupe cum urmeaze: pretul De oaoina (oentru traducere)
raportat la oretul pe ori (oentru interoretariat). iar functie de media celor 2 elemente. va fi stabilite oferta
castiqetoare oentru fiecare lot.
Drept urmare, fiecare ofertant va avea in vedere, la constituirea ofertei financiare, pretul pe pagine pentru
traducere, respectiv prelul pe ora de interpretare.

2. "Daca se accepte oferta pe loturi, adica doar serviciul de traducere scrisa, nu si serviciuld e interpretariat."
Cu privire la acest aspect, evidenliem prevederile din secliunea 4, pct 4.4 din documentatia pentru ofertanti

conform carora "Nu se accepte oferte alternative. Nu se accepte oferte parliale", prevederi care au in vedere
fiecare din cele 2 loturi in care este impadita achizitia in cauze.

Cu alte cuvinte, pentru fiecare lot in parte oferta trebuie sd aiba in vedere atat serviciile de traducere cat gi
cele de interprelariat, in caz contrar considerandu-se ca oferta este pa4iali, lucru care ar contraveni prevederilor
expres mentionate in Documentalia pentru ofertanli, precum gi in invitalia de participare, puse la dispozitia
operatorilor economici interesati prin publicarea lor pe site-ul propriu www.caritas-iasi.ro, in data de 31.08.2011.
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Cu stima,
Gema Bacoanu
Manager pfied
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