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Nr de înregistrare: 30726 din 18.08.2022 

 

 

 

 

Răspuns consolidat la solicitările de clarificări/informații suplimentare 

 

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI 

 

 

Cu referire la: Servicii juridice de consultanță și/sau reprezentare juridică externă a 

S.N.G.N. Romgaz S.A. în activitatea de furnizare gaze naturale 

Cod/Coduri CPV: 79110000-8 

 

Informații suplimentare / precizări referitoare la procedura de achiziție: 

1.  Termenul limită de depunere a ofertelor s-a prelungit până la data de 25.08.2022, ora 

12:00; 

2. Dintr-o eroare umană, informațiile din Caietul de sarcini referitoare la criteriul de 

atribuire nu au fost preluate in Anunțul de participare. 

Precizăm că ofertele vor fi evaluate conform cerințelor din Caietul de sarcini,  iar criteriul 

de atribuire este prețul cel mai scăzut aferent tarifului unic ofertat, indiferent de 

categoria prestației (fie că aceasta constă în asistență / consultanță, fie că este vorba 

despre reprezentare juridică).  

 

Regăsiți mai jos răspunsul consolidat la solicitările de clarificări primite de la operatorii 

economici interesați privind achiziția de Servicii juridice de consultanță și/sau 

reprezentare juridică externă a S.N.G.N. Romgaz S.A. în activitatea de furnizare gaze 

naturale: 

 

Nr. 

Întrebare 

primită în 

data de 

Întrebare Răspuns 

1 11.08.2022 

1. Vă rugăm să ne comunicați dacă 

documentația necesară, în vederea dovedirii 

îndeplinirii condițiilor prevăzute în caietul de 

sarcini pentru depunerea ofertei, poate fi 

depusă și în limba engleză.  

 Se acceptă depunerea documentației si 
in limba engleză. 

2 12.08.2022 

Facem referire la urmatoarele precizari din 

documentatia Procedurii: 

 

(i) Anuntul de participare prevede: „Prețul 

ofertei va fi exprimat în lei și va include toate 

cheltuielile aferente serviciilor prestate.” 

(ii) Caietul de Sarcini prevede: “Se va oferta 

un tarif unic, exprimat in lei/ora, fara TVA.  

Tariful unic va fi aplicabil indiferent de 

categoria prestatiei, fie ca aceasta consta in 

asistenta/consultanta, fie ca este vorba 

despre reprezentare juridica. 

Da, aceste prevederi sunt aplicabile si in 
cazul cheltuielilor de deplasare, in tara 
sau in strainatate, ca urmare a solicitarii 
Romgaz. 

Romgaz va suporta distinct  numai acele 
cheltuieli stabilite prin lege in sarcina sa 
cum sunt taxele de timbru, onorariu 
expert etc. 

Tariful ofertat pentru asistenta/ 
consultanta/ reprezentare juridica - va 
include toate cheltuielile aferente 
serviciilor prestate. 
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In tariful unic ofertat, vor fi incluse toate 

cheltuielile aferente serviciilor prestate, fara 

decontarea de cheltuieli de cazare si 

deplasare, multiplicare sau alte asemenea 

costuri, urmand ca Romgaz sa suporte, in 

afara de tariful datorat, doar acele cheltuieli 

stabilite prin lege in sarcina sa (de ex. taxe de 

timbru, onorariu expert etc.)” 

In legatura cu cele de mai sus, avem 

rugamintea sa ne precizati daca aceste 

prevederi sunt aplicabile si in cazul 

cheltuielilor de deplasare, in tara sau in 

strainatate, ca urmare a solicitarii Romgaz.  

3 16.08.2022 

Conform pct. VIII din Anuntul de participare, 

criteriul de atribuire este pretul cel mai 

scazut aferent tarifului mediu orar ofertat 

pe fiecare legislatie in parte. Insa, conform 

Caietului de Sarcini aferent acestui anunt, 

oferta financiara trebuie sa contina un tarif 

unic, fara a se mai face referire la fiecare 

jurisdictie in parte. 

 

In acest context, va rugam sa ne confirmati 

ca oferta financiara trebuie sa contina cate 

un tarif mediu orar per fiecare dintre cele 

sase jurisdictii in parte, astfel incat 

cerintele stabilite in Anuntul de participare sa 

fie indeplinite in mod corespunzator. Avand in 

vedere numarul crescut de jurisdictii vizate de 

cererea de oferta (sase jurisdictii), este logic 

si adecvat ca ofertarea, pe parte financiara, 

sa poate prevedea cate un singur onorariu 

distinct pentru fiecare dintre aceste jurisdictii. 

 

Nu confirmam: tariful ofertat va fi unul 
singur (unic), conform caietului de 
sarcini. 

4 17.08.2022 

Avem rugamintea respectuoasa de a 

reanaliza chestiunea decontarii eventualelor 

cheltuieli de cazare si deplasare conform 

celor de mai sus si dispunerii de clarificari / 

masuri in sensul decontarii de catre Romgaz 

a cheltuielilor de cazare si deplasare 

necesare indeplinirii mandatului. 

NU se accepta. Romgaz va suporta 
distinct  numai acele cheltuieli stabilite 
prin lege in sarcina sa, cum sunt taxele 
de timbru, onorariu expert etc. 
Aprobarea AGA este exclusiv pentru 
servicii de consultanta, asistenta si 
reprezentare, conform caietului de 
sarcini.  

5 17.08.2022 

Avem rugamintea respectuoasa de a 

reanaliza chestiunea in discutie conform celor 

de mai sus si dispunerii de clarificari / masuri 

in sensul implementarii criteriului de atribuire 

"cel mai bun raport calitate pret" cu punctaj 

Nu se accepta.  Serviciile ce urmeaza a fi 
prestate, desi de natura intelectuala, 
sunt  unele de mijloace, si exprima 
necesitatea entitatii contractante, motiv 
pentru care nu se poate justifica 
aplicarea criteriului ”cel mai bun raport 
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privind oferta financiara per jurisdictie, care sa 

permita depunerea de oferte competitive, cu 

onorarii blended per jurisdictie si departajarea 

obiectiva a participantilor. 

calitate pret”. 

 
 
 
Ioana Vleju,  

consilier juridic 

 

 

 

Ioana Berghean,  

responsabil procedură de achiziție 

 


