
                                            
                 

CLARIFICĂRI 

Referitor la procedura de achiziție publică a Serviciului de acordare credit în

valoare  de  50.000.000  lei  pentru  acoperirea  necesarului  de  cash–flow  pentru

derularea investitiilor proprii  și  a proiectelor cu finanțare extrenă neramburasabilă,

conform anunțului  de publicitate  nr.  129912 -COD CPV 66113000-5  publicat  pe

SEAP în data de 18.10.2017 si completate în data de 24.10.2017, facem următoarele

precizări:

1. Procedura de achiziție publică utilizată pentru atribuirea contractului de servicii

financiare va fi selecția de oferte angajante într-o singură etapă;

2. Procedura  se va derula într-o singură etapa; depunerea ofertelor se va face

până pe data de 06.noiembrie.2017 ora 10.00 într-un plic sigilat, fără însemne

particulare  și  pe  care  se  va  scrie  “A  nu  se  deschide  înainte  de

06.noiembrie.2017  ora  11.00;  deschiderea  ofertelor  și  desemnarea

câstigătorului se va face în prezența ofertanților pe data de 06.noiembrie.2017

la  ora  11.00;  clauzele  contractuale  vor  fi  negociate  ulterior,  doar  cu

castigatorul licitatiei;

3. Criteriul de atribuire a contractului de servicii financiare va fi: prețul cel mai mic;

4. Costul maxim estimat al contractului este de 10.500.000 lei.

5. Pentru comparabilitatea ofertelor stabilim:

- Data tragerii unice: 28.12.2017

- În calculul dobânzii toate lunile vor fi considerate ca având 30 de zile;

- Data de plată este 28 a fiecărei luni

- În acest fel se vor lua în calcul strict 180 de luni de 30 de zile;

6. Valoarea creditului solicitat este de 48.300.000 lei ;

7. Modificarea sau completarea listei obiectivelor de investiții ce se vor finanța din

credit  va  fi  facută  cu  solicitarea  acordului  băncii,  prin  încheierea  de  acte



adiționale în maximum 15 zile de la prezentarea documentelor necesare de

către Municipiul Roman;

8.  Marja  bancii  va  fi  de  maxim 1.5% peste  ROBOR 6M,  conform precizărilor

postate pe site-ul instituției;

9.  Valoarea  ROBOR 6M de  1.01% este  valabilă  doar  pentru  situația  în  care

contractul va fi semnat înainte de 01.01.2018, în caz contrar se va merge pe

valoarea ROBOR 6M actualizată și nu vor exista nici un fel de comisioane;

10. Perioada de grație va fi de 2 ani iar perioada de tragere de 3 ani în funcție de

proiectele finanțate și de întocmirea tuturor documentelor necesare acestora

și obtinerea aprobarilor;

11. Creditul se doreste a fi credit pentru investiții;

12. Valoarea SGB va fi de 1% din costul creditului și va avea o valabilitate de 90

de zile de la data depunerii ofertei;  SGB de participare va putea fi emisa si de

banca participantă;

13. Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile;

14. Între obiectivele de investiții ce se propun a fi finanțate din credit nu sunt și

proiecte  finanțate  din  fonduri  europene  iar  dacă  pe  parcurs  vor  putea  fi

accesate  se  vor  putea  încheia  acte  adiționale  cu  banca  cu  încadrarea  în

plafonul de credit;

15. Oferta va fi însoțită și de un grafic estimativ de rambursare.

16.  Termenul  maxim  de  depunere  a  ofertelor  este  de  06.noiembrie.2017  ora

10.00;


