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SOLICITARE DE CLARIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
Referitor achiziție directă: servicii de tipărire și livrare vouchere de vacanță (invitație de participare
publicată în data de 30.05.2018)

Propuneri clarificări și completări:
1. ”Vă rugăm să fiți de acord cu următoarele propuneri:
Mod de ambalare al voucherelor exclusiv în carnete
Introducerea obligativității de a avea voucherele de vacanță ambalate în carnete poate
reprezenta o discriminare a unităților emitente, prin favorizarea unei singure unități emitente care oferă
serviciul de ambalare în carnete, în timp ce ambalarea voucherelor de vacanță poate fi realizată și în
plicuri. Legislația privind emiterea voucherelor de vacanță nu prevede o modalitate de a emite vouchere
de vacanță ambalate în mod obligatoriu doar în carnete.
Prin urmare vă solicităm să fiți de acord cu prezentarea voucherelor și în plicuri sigilate, nu
doar în carnete.”

Răspuns: Autoritatea contractantă acceptă livrarea voucherelor de vacanță atât grupate în carnete,
cât și în plicuri sigilate.

2. ”Conform prevederilor din anunț, Dvs. solicitați o listă de unități afiliate, care nu conține toate
elementele obligatorii solicitate de lege.
Este necesară această completare deoarece Dvs. acordați o parte majoritară din punctaj pe
baza acestei liste de afiliere și prin urmare trebuie dovedit că alegerea făcută a justificat plata fondurilor
publice către emitentul câștigător.
Menționăm că există obișnuința anumitor unități emitente de a exagera numărul de unități afiliate
sau de a prezenta liste fără aceste date, pentru a nu fi verificate.
Prin urmare, vă rugăm să solicitați verificarea listelor de afiliere prezentate de emitenți din
punctul de vedere al numărului unic de contract, valabilității certificatelor de clasificare și licențelor de
turism și prin urmare este absolut necesar ca listele prezentate să fie în format excell și să conțină
numărul unic de contract, numărul certificatului de clasificare în cazul unităților de cazare sau
numărul licenței de turism în cazul agențiilor turistice.”
Răspuns: Autoritatea contractantă acceptă propunerea și, prin urmare, solicită ca în lista unităților
afiliate și autorizate de Ministerul Turismului să se precizeze expres atât numărul și data
contractului unic încheiat de ofertant cu fiecare unitate menționată, așa cum s-a solicitat prin
invitație, cât și numărul certificatului de clasificare (în cazul unităților de cazare), respectiv numărul
licenței de turism (în cazul în care contractul ce vizează unitatea de cazare menționată în listă e
încheiat cu o agenție de turism). Clarificăm cu această ocazie faptul că în listă se vor numerota doar
unitățile/ structurile de cazare ofertate autorizate, nu și agențiile de turism, indiferent că ofertantul a
încheiat contractul direct cu unitatea de cazare respectivă (motiv pentru care va menționa într-o coloană
distinctă numărul de contract încheiat direct cu aceasta și numărul certificatului de clasificare) sau/și cu o
agenție de turism care oferă la rândul ei aceeași unitate de cazare (motiv pentru care va preciza inclusiv
denumirea agenției, numărul și data contractului cu agenția, numărul licenței de turism). Cu alte cuvinte,
1/2

aceeași unitate de cazare ofertată se va la în calcul o singură dată, indiferent dacă contractul s-a
încheiat direct cu unitatea de cazare sau/și cu/printr-o agenție de turism. Totodată, în vederea asigurării
unei evaluări riguroase, corecte și cât mai facile a ofertelor, se solicită transmiterea acestor liste
(completate adecvat, cu toate precizările solicitate) atât în format pdf /scriptic, semnate și ștampilate
corespunzător, cât și în format Excel.

Autoritatea contractantă introduce și următoarele:

Precizări suplimentare la caietul de sarcini:
”După consumarea totală/parțială a voucherelor de vacanță la care are dreptul salariatul, ulterior
încetării raporturilor de serviciu sau de muncă, angajatul are obligația să restituie angajatorului
contravaloarea sau voucherele de vacanță pe suport de hârtie acordate și neutilizate ori necuvenite,
potrivit prevederilor legale. În această situație, prestatorul are obligația de a restitui achizitorului aceste
sume.
Termen de prestare: prestatorul se obligă să presteze serviciile de tipărire și livrare a voucherelor
de vacanță în termen de 2 zile lucrătoare de la data încasării contravalorii facturii. Recepția se va face la
sediul achizitorului, respectiv la Serviciul Resurse Umane Salarizare.
În cazul constatării unor deficiențe ale imprimatelor (de tipărire, aspect, conținut etc.), acestea
vor fi aduse la cunoștința prestatorului în cel mai scurt timp, acesta având obligația de a remedia
deficiențele semnalate în termen de 1 zi lucrătoare de la data luării la cunoștință.”

Menționăm că termenul limită de depunere a ofertelor se prelungește până la data de
08.06.2018 ora 12:00.
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