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         Nr:  20992/08.11.2021 
 

CLARIFICARE 
 

 
 
 Referitor la Procedura proprie initiata prin publicarea pe site-ul UPB conform art. 68, alin. (2) 
lit. b) din Legea 98 / 2016, pentru atribuirea contractului avand ca obiect Servicii de formare (training),  
Cod CPV : 80570000-0, va transmitem raspunsul la urmatoarele solicitari de clarificari: 
 
 
1. Intrebare: Care este termenul de depunere a ofertei avand in vedere ca acesta apare diferit in 3 

locuri, respectiv sectiunea 1 “calendar estimativ al procedurii-03.11.2021 ora 11, licitatii publice-
11.11.2021, anunt de participare-11.11.2021 ora 11. 
 Raspuns: Termenul de depunere a ofertei este 11.11.2021 ora 11.00. Atasam prezentei 
calendarul estimativ modificat. 
 
2. Intrebare: Unde putem gasi formularele in format editabil 

 Raspuns: Atasam prezentei formularele in format editabil 
 
 
3. Intrebare: Care este formularul cu numarul 5? 
 Raspuns: Nu exista formularul cu numarul 5. 
 
4. Intrebare: Unde se publica raspunsurile la clarificari 
 Raspuns: Raspunsurile la solicitarile de clarificari se posteaza asa cum este mentionat la 
capitolul I.1 din Fisa de date, respectiv pagina web https://upb.ro/ in sectiunea Achizitii publice 
(https://upb.ro/achizitii-publice/). 
 
 
 
 
 
   

Va multumim pentru colaborare ,  
 
 
 
 
 

 Avizat  Intocmit 
 
Alexandra COMANDARU      Luminita VERDI  
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- Stabilirea ofertelor câștigătoare (ofertele cele mai avantajoase din punct de 
vedere economic) dintre ofertele admisibile, prin aplicarea criteriului de atribuire ”prețul 
cel mai scăzut”. 
- Încheierea contractului, conform cerințelor din documentația de atribuire. 
 
 

Calendarul estimativ al procedurii de achiziție 
 
 

Nr. 
crt. 

Activitate Data estimată 

1. Dată publicare anunț de participare pe site-ul UPB 03.11.2021 

2. Termen limită pentru solicitarea clarificărilor 08.11.2021 

3. Termen de răspuns la solicitările de clarificări 09.11.2021 

4. Data și ora limită pentru depunerea ofertelor 11.11.2021, ora 11:00 

5. Data și ora deschiderii ofertelor 11.11.2021, ora 12:00 

6. Termen limită de finalizare a evaluării ofertelor și de 
transmitere a comunicărilor privind rezultatele evaluării 
ofertelor 

15.11.2021 

7. Semnarea contractului 20.11.2021 
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