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CLARIFICARE  NR. 1 
 

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  de servicii având ca obiect:  
,,Serviciul de adăpostire a animalelor aflate în pericol, ce fac obiectul unui ordin de 

plasare în adăpost” 
 
 
 

             Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm 
următoarele:  
 
 Întrebare 1 : 
Datorita faptului ca în caietul de sarcini nu exista informații suficiente as dori sa imi clarificati cum 
se calculează oferta financiara. Solicit mentionarea unui minim si maxim de cantitati. 
 Răspuns 1: 
Valoarea maxima estimata pentru fiecare lot este valoarea mentionată în Caietul de sarcini și 
Invitația de participare, respectiv : 
- Lotul I, bovine – 10.084,03 lei făra TVA; 
- Lotul II, cabaline – 25.210,08 lei fără TVA; 
- Lotul III, ovine și caprine – 8.403,36 lei fără TVA; 
- Lotul IV, porcine – 4.201,68 lei fără TVA; 
- Lotul V, câini și pisici – 25.210,08 lei fără TVA; 
- Lotul VI, păsări și animale de companie – 2.521,01 lei fără TVA; 
- Lotul VII, animale  sălbatice – 8.403,36 lei fără TVA 
prin urmare ofertanții vor oferta valoarea maxima pentru fiecare lot.  

Diferențierea ofertelor se va realiza prin aplicarea criteriului de atribuire menționat în 
anunțul de participare și caietul de sarcini „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere 
economic” conform Anexa 1 - DETALIEREA PRIVIND PUNCTAJUL ACORDAT 
 

Totodata, ofertanții au obligația de a oferta pentru fiecare activitate precizată în Caietul de 
sarcini și Formularul de ofertă, respectiv : 
 

Nr. ctr. Activitate Valoare 
(lei fara TVA) 

1 capturare/preluare / animal  
2 transport/km / animal  
3 cazare/hrană/zi / animal  
4 asistență veterinară, tratamente, intervenții chirurgicale / animal  



Oferta detaliata se va menționa în sectiunea „Descriere” din SEAP și în Formularul de oferta care 
se va transmite la adresa de email mentionata în Invitatia de participare. 
 
 
Întrebare 2 : 
Datorita faptului ca ma incadrez doar la doua categorii, in aceasta situatie cum trebuie prezentata 
oferta de pret pentru loturi? 
Răspuns 2: 
În conformitate cu cele precizate în Invitația de participare, ofertanții vor depune ofertele distinct 
pentru fiecare lot la care doresc să participe – POZIȚIE SEPARATA PENTRU FIECARE LOT 
OFERTAT. 
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