Clarificări legate de selecție Servicii de consultanță campania de informare publică -diseminare mesaje pe canale
TV, radio, platforme social media (Facebook, Instagram si Youtube) - 22 octombrie 2020
ÎNTREBARE
1. “Consultantul (sau oricare dintre entitățile
asociate în cazul unei asocieri de tip JointVenture) trebuie să includă scrisori de
recomandare de la clienții anteriori.” In
cazul in care nu exista scrisori de
recomandare este suficienta prezentarea
premiilor obtinute care atesta practic
competentele consultantului?
2. “..în mod detaliat și prin prezentarea de
documentații care să certifice respectivele
date, cu privire la experiența sa specifică
despre cel puțin 3 contracte / angajamente
similare cu aceste Servicii (din punct de
vedere al complexității)” – prin
documentatii se considera suficient extras
relevant din contract / proces verbal de
receptie / copie factura emisa catre client?
3. “Consultantul (sau oricare dintre entitățile
asociate în cazul unei asocieri de tip JointVenture) va indica cele mai relevante
angajamente realizate (finalizate și / sau în
curs) din ultimii 5 ani privind campaniile de
conștientizare publică, cu o scurtă descriere
a acțiunilor/activităților îndeplinite,
raportărilor acceptate și a rezultatelor
obținute. Recomandările respectivilor
clienți/beneficiari vor fi anexate în mod
obligatoriu.” In cazul in care nu exista

RĂSPUNS
1. Cerința privind solicitarea unor scrisori de recomandare de la clienții anteriori a fost enunțată
în vederea stabilirii unei chei de control, prin care comisia de evaluare să poată determina
gradul de îndeplinire a criteriului privind calificările generale ale entității candidate la selecție.
Astfel, documentația suport prezentată de către entitatea candidată la selecție, în vederea
evaluării privind îndeplinirea acestui criteriu menționat anterior, este inclusă în Expresia de
interes pentru a susține aserțiunile entității semnatare, cu referire la realizarea serviciilor
furnizate (care fac parte din portofoliul respectivei entități). Includerea în documentația suport
a premiilor obținute atestă competențele acesteia, cu referire la calificările generale ale entității
candidate la selecție.
2. Documentațiile prezentate în vederea verificării gradului de similitudine (din punctul de
vedere al complexității) al contractelor/angajamentelor similare cu aceste Servicii pot include,
fără a fi însă limitate la, extrase/copii din respectivele contracte, procese-verbale de recepție,
etc., certificate prin semnatură/ștampilă autorizată Conform cu originalul.

3. Recomandările din partea clienților/beneficiarilor vor fi anexate în mod obligatoriu.
Procesele verbale de recepție conțin informații privind constatarea faptului că respectivele
servicii au fost realizate, însă doar în măsura în care există menționată îndeplinirea sub aspect
calitativ a acestor servicii, cum ar fi atestarea conformității cu cerințele, exigențele, etc.
clienților/beneficiarilor, aceste documente pot fi asimilate intrinsec cu certificarea de către
client/beneficiar a îndeplinirii și respectării clauzelor contractuale.

recomandari din partea
clientilor/beneficiarilor este suficienta
prezentarea proceselor verbale de receptie
care certifica indeplinirea obligatiilor
Consultantului conform angajamentelor
asumate?
Completare cu caracter general: Comisia de evaluare va analiza toate Expresiile de interes depuse de catre potențialii ofertanți/consultanți.Vă
rugăm sa țineți cont de informația din Anunț potrivit căreia Expresiile de interes pot fi depuse și prin poștă sau trimise prin posta electronică (email).

