Clarificări la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii având ca obiect ,,
Asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor special ( ad-hoc) la locurile de implementare a
proiectelor finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul OIR
POSDRU Regiunea Sud Muntenia
La solicitarea de clarificări nr. 170/06.07.2015 primita si înregistrata la OIR POSDRU Regiunea Sud
Muntenia cu nr. 7522/06.07.2015, aferenta procedurii de achiziție publica cu denumirea ,, Asistenta
tehnica pentru efectuarea vizitelor special ( ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate
din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul OIR POSDRU Regiunea Sud
Muntenia” formulează prezenta:
Clarificare nr. 1:
1. Având în vedere valoarea estimate destul de mica si faptul ca in cuprinsul caietului de sarcini exista
doar mențiunea ”Menționam faptul ca activitățile organizate in cadrul proiectelor gestionate de
OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia se derulează in toate cele opt regiuni de dezvoltare ale tarii
noastre.” pentru a putea construi o propunere financiara conforma va rugam sa ne transmiteți cel puțin
locațiile aproximative ale beneficiarilor ce fac obiectul prezentei proceduri.
Răspuns:
1. Vizitele la fata locului speciale (ad hoc), se vor realiza in timpul desfășurării activităților relevante din
cadrul proiectelor POSDRU, activități la care participa persoane din grupul țintă (de exemplu: activități
de formare profesionala, activități de informare si consiliere in cariera, activități de mediere, etc), in
vederea verificării realității activităților desfășurate în cadrul proiectului respectiv.
Aceste sunt vizite neanunțate, realizate pe baza informațiilor primite de la beneficiar cu privire la
programarea activităților relevante, programare care este comunicată la OIR în luna anterioară derulării
activităților. Astfel programarea vizitelor și a locațiilor la care se vor desfășura se poate realiza doar în
luna anterioară derulării activităților din cadrul proiectului respectiv.
Precizăm că vizite la fața locului speciale (ad hoc) se vor derula și la locațiile de înființare a Structurilor
de Economie Socială unde se verifică derularea activităților și existența echipamentelor achiziționate
prin proiect.
Locațiile aproximative care fac obiectul prezentei proceduri sunt:
Județ
București
Ilfov
Călărași
Ialomița
Prahova
Dambovita
Argeș
Dolj
Giurgiu
Constanta
Brăila
Tulcea

Localități
București
Voluntari, com. Mogoșoaia, com. Chiajna, Chitila, Brănești, com. Tunari,
Călărași, com. Tămădăul Mare, com. Modelu, sat Belciugatele, Afumati, Bragadiru,
Domnești, Pasărea
Slobozia, Urziceni, com. Movilița
Ploiești, Campina, Vălenii de Munte, com. Balta Doamnei, com. Bucov, com. Valea
Calugareasca, com. Provita de Sus, com. Brazi
Târgoviște, Dragomiresti, com. Crevedia
Câmpulung, Dobrești, Com. Malureni, Bradu, Buturugeni, Vadu Lat
Craiova, Dăbuleni, Podari, Cârcea, Giurgiuta
Giurgiu, Buturugeni
Constanta, Capidava
Ciocile, Unirea
Murighiol
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Județ
Galați
Vrancea
Iași
Neamț
Brașov
Sibiu
Alba
Maramureș
Cluj
Timiș

Localități
Brăhășești, Vânători,
Focșani, Diocheti Rediu
Iași, Bârnova, Letcani,
Piatra Neamț, com Brusturi, Baltatesti, Tazlau
Brașov, com. Cata, Homorod, Cristian
Bradeni, Sura Mica
Com. Întregalde, Seusa, Decea, Vintu de Jos, Cugir, Pianu
Baia Mare, Com. Farcășa, Tamaia, Sirbi, Moisei, Oarta de Jos
Cluj, Florești, Gherla, Cheia, Turda
Timișoara, Mosnita Noua, Jimbolia, Dumbravita

Precizăm că enumerarea localităților are un caracter orientativ, este posibil ca vizitele să nu se deruleze
în toate localitățile și este posibil să fie incluse și alte localități.
Clarificare nr. 2:
Va rugam sa clarificați daca prestatorul va primi lista beneficiarilor ce trebuie vizitați in cursul lunii
următoare urmând ca prestatorul sa își facă singur planul de vizite pentru optimizarea costurilor sau
daca lista cuprinde si ordinea in care beneficiarii trebuie vizitați.
Răspuns:
Prestatorul va putea să își facă planul de vizite, aceasta fiind avizat de OIR, cu condiția asigurării
confidențialității programărilor.

Clarificarea nr. 3:
Vă rugam sa precizați care sunt modalitățile de transmitere a documentelor rezultate ca urmare a
efectuării vizitelor, în maxim de 5(cinci) zile lucrătoare (predare fizica de către prestator la sediul OIR
POSDRU Muntenia Sud, Posta/curier, posta electronica).
Răspuns:
Nu este necesară prezența unui reprezentant al prestatorului la sediul OIR pentru predarea
documentelor. Acestea se transmit în format electronic prin email și original prin poștă/curier.
Clarificarea nr. 4:
Va rugam sa confirmați ca bugetul alocat fiecărei vizite este in cuantum de 120 de euro pentru 2 experți.
Răspuns:
Da – bugetul maxim conform caietului de sarcini este de 15 euro/ora, astfel pentru o vizită de 4 ore
realizata de 2 experți bugetul total este de 120 euro.
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