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Nr. 350 / 29.02.2012
Clarificare nr.1

la documentalia pentru ofertanti intocmite ln vederea atribuirii contractului de achizitie:
Servicii de Traducere 9i de lnterpretariat German--Romani 9i/sau Romanl-Gemani

pentru proiectul POSDRU /96/6.2/3/63249

Ca urmare a solicitarilor de clarificeri in raport cu Documentatia pentru ofertanti lntocmite pentru derularea
procedurii de prospectare a pietei - studiu al pielei pentru Contractul de achizitie Servicii de Traducere gi de
Interpretariat Germana-Romand gi/sau Romane-Germana pentru proiectul POSDRU/96/6.2/S/63249-Re!ea de
incluziune sociala pe piata muncii, Centrul Diecezan Caritas lagi, in calitate de achizitor, aduce la cunogtinta
operatorilor economici interesati urmatoarele:

Solicitare de clarificare:
intrebare:
"... va rog daca puteti sa ne precizati in ce localitate va avea loc intereptariatul. Este importat pentru alegerea
intemretului si acest lucru se reflec{a in costuri.
La traducerile scrise, se poate ca un traducator -interpret sa se ocupe de interpretariat si alt traducator sa se

ocupe de traducerea documentelor?
In acest caz, trebuie sa va trimitem autorizatiile de traducator ale ambilor traducatori.
Am vazut in documentatie ca se cere sa precizam intevalul maxim de timp, exprimat in zile, necesar traduceri
pentru o pagina standard. Este dilicil sa precizam intervalul de timp, exprimat in zile pentru traducerea unei pagini,
deoarece un traducator experimentat traduce 1 pagina in maxim 30 -40 de minule,depinde de dificultatea texlului,
iat pe zi , in mediel0 pagini.
Sunt esentiale informatiile privind volumul traducerilor scrise si numarul de ore sau zile pentru interpretariat
precum si locatia si perioada estimata."

Rispuns:
Avand in vedere solicitarea sus mentionata, precizam urmetoarele:
1. "va rog daca puteti sa ne precizati in ce localitate va avea loc intereptariatul. Este importat pentru alegerea
interoretului si acest lucru se reflecta in costuri."
Cu privire la acest aspect, mentionem ce serviciile de interpretariat vor fi necesare in principal in municipiul lagi,
intrucat in aceaste localitate vor fi organizate sesiuni de formare, la care vor participa gi reprezentanli ai
Partenerului transnalional - Caritasverband fiir Didzese Munster, Germania. ln funclie de necesitalib proiectului,
daca acesle servicii vor fi neoesare, vom solicita prestarea lor si in alte localii. Drept pentru care, ofertantul va
trebui se lgi "asume obligalia de a se prezenta la locul, data gi ora indicata de Achizilor in vederea efectudrii
serviciilor de interpretariat necesare" (sectiunea 6 pct. ll par. ultim din Documentatia pentru ofertanli).

2. "La traducerile scrise, se poate ca un traducator jnterpret sa se ocupe de interpretariat si alt traducator sa se
ocupe de traducerea documentelor?"
in acest sens, evidenliem prevederile din secliunea 5, pct 5.4 din documentalia pentru ofertanti conform cerora

conform cereia 'in cazul asocierii mai multor operatori economici, fiecare dintre asociali trebuie se prezinte
documentele de calificare mai sus mentionate", coroboratd cu prevederile din Documentatia pentru ofertanti cu
privire la faptul ca "Nu se accepta oferte alternative. Nu se accepte oferte partiale". De asemenea, precizim € la
pct. 2.1.4 este menlionat expres fiaptul ce achizilia in cauze nu este imp54ite pe loturi.
Modalitatea pe care ofertanlii interesati o considera oportuna pentru depunerea ofertei este la latitudinea proprie.
Achizitorul va analiza fiecare oferte depusa prin raportare la prevederile Documentatie pentru ofertanti publicata in
dala de 27.02.2012.

g
Ed
a*r;:

w
,,,-1i"f,'i:*, 

"

J.
*"ssf*wla

1t2



l.a

Proiect cofinanlat din Fondul Social European prin Prograrnul Ope.alional Sectorial Oezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investegte in oameni!

3. ,,Am vazut in documentatie ca se cere sa precizam intevalul maxim de timp, exprimat in zile, necesar traduceri
pentru o pagina standard. Este dificil sa precizam intervalul de timp, exprimat in zile pentru traducerea unei pagini,
deoarece un taducator experimentat traduce 1 pagina in maxim 30 -40 de minute,depinde de dificultatea textului,
iar pe zi , in medie l0 pagini.
Sunt esentiale informatiile privind volumul traducerilor scrise si numarul de ore sau zile pentru interpretariat
precum si locatia si perioada estimata".
Referitor la acest aspect, amintim
a) Secliunea 5, pct.5.6 in care este stipulat cd "Prestarea ssrviciilor se va realiza de catre ofertantul cagtigetor in
termen de maxim 5 zile calendaristice de Ia data receplionirii comenzii ferme a Achizitorului".
b) Sectiunea 5,8 - Clauze contractuale obligatorii, in care este precizat: "termen de prestare a serviciilor de
traducere: maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la comanda ferma transmisa de catre Achizitor, comenzi ce vor fi
inaintate in functie de necesitatile acestuia".
Cu referire la acest lucru, dorim sa facem menliunea ce termenul de maxim 5 zile calendaristice prevazut are in
vedere intregul volum de traduceri solicitate de Achizitor prin intermediul unei comenzi ferme. Cu alte cuvinte,
pentru orice documente/documente inaintat(e) spre traducere nu poate fi depagit termenul maxim stabilit de
Achizitor, indiferent de volumul solicitat de acesta.
De asemenea, subliniem prevederea din DocumentaEia pentru ofertanti secliunea 5.8, conform cereia: "datorita
imposibilitalii de a aprecia la momentul demararii procedurii de achizilie volumul serviciilor de traducere gi

interpretariat necesare Achizitorului, acesta va comanda prestatorului pe baze de mmande ferm5, in funclie de
necesitet, pana la concurenta valorii estimate stabilita in bugetul proiectului de catre beneficiar pentru aceaste
achiltie aferent. anului 2 de implementare".
in secliunea 6 pct.l.6 este prevezut ca: "Predarea traducerilor se va face de cetre ofertant la sediul achizitorului
situat in lasi, str. Sararie nr.134, in baza unui proces verbal receptie".
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Cu stima,
Gema Bacoanu
Manayroied
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