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Catre: SC Coffee Co SRL 

 

Raspuns clarificari inchiriere spatii 23.09.2020 

 

1.Solicitam si noi informatii privind garantia de participare.Va rugam sa ne explicati privind plata 

garantiei de participare,daca se plateste pentru fiecare spital in parte sau se poate achita cumulat 

pentru toate spatiile de inchiriat. 

Având in vedere că în caietul de sarcini la capitolul VII,  “Oferta Financiară”,  cerința este: 

“„Oferta Financiară” se va depune pentru fiecare unitate sanitară conform Anexei 1”, atunci si 

garanția de participare se va depune pentru fiecare unitate sanitară in parte. 

2. La punctul 7,capitolul VI din caietul de sarcini privind calificarea ofertantilor ('Dovada ca 

ofertantul nu are datorii fata de Municipiul Bucuresti in copie conforma cu originalul').Este acelasi 

lucru cu certificatul fiscal ridicat de la Directia Taxe si Impozite Locale,firma noastra fiind 

inregistrata pe Bucuresti? 

“Dovada ca ofertantul nu are datorii fata de Municipiul Bucuresti in copie conforma cu originalul” 

nu este același lucru cu certificatul fiscal.  

Puteți înlocui această dovadă cu o declarație pe proprie răspundere autentificată din care să rezulte 

că ofertantul nu are datorii la bugetul local al Municipiului București. 

3. La punctul 9 capitolul VI ('Documente privind situatia de personal a ofertantului); 

    Registrul de evidență a salariaților la zi. 

4. La punctul 10 capitolul VI ('alte documente,in functie de profilului de activitate,specificate in 

caietul de sarcini.').In caietul de sarcini nu sunt specificate ce documente ne sunt necesare privind 

profilul de activitate al ofertantului. 

În caietul de sarcini la capitolul IV, în tabelul cu prețurile de pornire aveți trecute codurile CAEN.  
“Alte documente, în funcție de cerințele profilului de activitate, specificate în caietul de sarcini”, 

reprezintă documente suplimentare față de cele enumerate in capitolul VI ( exemplu: cooptare asociat, 

etc..).   
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