
 

RĂSPUNS CONSOLIDAT 

 la solicitările de clarificare primite  

până în data de 12.08.2021, pentru 

 

ANUNȚ PUBLICITAR 
privind achiziția publică de 

SERVICII DE ACORDARE CREDIT BANCAR 

PENTRU FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE 

  

 NR ANUNȚ în SICAP ( din secțiunea Publicitate anunturi ): ADV1230762, dată publicare 

04.08.2021 

 publicat și pe site-ul C.J. Buzău - www.cjbuzau.ro , în secțiunea ANUNȚURI PUBLICE 

(http://cjbuzau.ro/anunt-public-90/ ) 

 

U.A.T. Judeţul Buzău, în calitate de autoritate contractantă, a considerat/apreciat că este necesar 

să se răspundă la solicitările de clarificare primite până la acestă data având în vedere volumul mare de 

informație ce trebuie comunicat ofertanților interesați. 

Solicitările de clarificare primite după data publicării prezentului Răspuns consolidat și până la 

data de 16.08.2021 vor primi un alt Răspuns consolidat în data de 18.08.2021, solicitările primite după 

acestă data nu vor mai fi luate în considerare.  

 

Solicitări de clarificare primite: 

 

1) „ solicitari de documente/clarificari cu privire la: situatii financiare la data de 31.12.2017:  

• contul de executie a bugetului local – cheltuieli – anexa 7- centralizata si detaliata; ” 

 

2) „ Acordul de consultare la Centrala Riscului Bancar (atasat).” 

 

3) „ HCJ de contractere imprumut (inclusiv anexe daca este cazul). ” 

 

4) „ Pentru proiectele ce urmeaza a fi finantate din credit va rugam sa ne furnizati urmatoarele 

informatii/ documente:  

• Contractul de finantare (inclusiv toate actele aditionale),  

• Ultimul raport de progres depus  

• Grad de realizare financiar si fizic al proiectului  

• Grant incasat  

• Grant in curs de incasare  

• Prefinantare incasata, din care utilizata  

• Graficul de rambursare/plata  

• Ce mecanisme intentioneaza sa foloseasca pentru implementare:  Mecasim de plata / Mechanism de 

rambursare  

• Sursele de finantare ale proiectului:  Grant / Credit bancar / Prefinantare / Surse proprii  

• Valori plati efectuate, din care: Prefinantare / Grant / Buget local / Alte surse  

• Stadiu achizitii proiect:  

o Au fost demarate/finalizate procedurile de achizitii proiect  

o Care sunt castigatorii licitatiilor si valoarea contractelor incheiate  

o Valoarea platilor efectuate pe fiecare contract atribuit. ” 

 

 

 

 

 

https://e-licitatie.ro:8881/
http://www.cjbuzau.ro/


 

 

Titlu 

proie

ct 

Valoar

e 

totală 

proiect

, din 

care 

Valoare eligibilă a proiectului, din care: din  

care: 

Valoare 

TVA 

aferenta 

cheltuielil

or 

eligibile 

 

Valoare 

neeligibi

la 

inclusiv 

TVA 

aferenta 

acesteia 

 

Sume 

alocate  

din 

imprum

ut  

contract

at 

 

Cheltuie

li  

efectuat

e 

 

Sume  

decontat

e 

Sume 

platite  

si  

nedeconta

te 

Cheltuieli de  

efectuat/achita

t 

% 

stadiu  

realizar

e  

proiect 
 

Total 

 

Valoare 

eligibila 

nerambursabi

la FEDR/FC 

Valoare 

eligibila 

nerambursabi

la din 

bugetul 

national 

Cofinanta

re 

eligibila 

beneficiar 

 

202

1 

 

202

2 

 1=2+

7 

2=3+4+

5 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

               

 

 

5) „ Conform Anunt, „Autoritatea contractanta va raspunde in data de 18.08.2021 tuturor solicitarilor 

de clarificare primite in termen, sub forma unui raspuns consolidat”.  

Tinand cont ca participarea la licitatie este conditionata de aprobarea de catre Banca a 

creditului, si ca termenul de raspuns la clarificari cu 6 zile inainte de data de depunere nu este suficient 

pentru analiza/aprobare, va rugam sa fiti de acord cu transmiterea raspunsului la clarificari pe masura 

ce le primiti. ” 

 

6) „ Avem rugamintea sa ne puneti la dispozitie „Formularele” in format word . ” 

 

7) „ Va rugam sa ne comunicati valoarea estimată a imprumutului (pe SICAP la valoare estimata apare 

suma imprumutului si in Caietul de sarcini nu am gasit vreo mentiune cu privire la aceasta). ” 

 

8) „ va adresam urmatoarele solicitari de documente / clarificari cu privire la:  

Decalare termen depunere oferta: Pentru a avea timp necesar sa obtinem toate aprobarile necesare 

pentru participarea la licitatie si pentru a oferi un pret cat mai competitiv, va rugam sa fiti de accord cu 

decalarea depunerii ofertei pana la data de 02.09.2021. ” 

 

9) „ Va rugam sa ne transmiteti urmatoarele clarificari: Situatiile financiare la data de 31.12.2018, 

31.12.2019, 31.12.2020 si 30.06.2021, respectiv: 

 Bilant; 

 Situatia fluxurilor de trezorerie; 

 Anexa 12 venituri (inclusive defalcarea pe sectiunile de functionare si dezvoltare); 

 Anexa 13 cheltuieli; 

 Anexa 7 cheltuieli detaliate (centralizatorul defalcat pe sectiunile de functionare si 

dezvoltare); 

 Bugetul anului 2021 (cea mai recenta rectificare); ” 

 

10) „ ca urmare a anuntului privind achizitia publica de servicii de acordare credit bancar pentru 

finantari rambursabile interne in valoare de pana la 46.000.000 RON, va anuntam pe aceasta cale de 

interesul de a participa la licitatie si va adresam rugamintea de a prelungi termenul 

de depunere a ofertei pana la data de 10 septembrie 2021, tinand cont de timpul necesar pregatirii 

dosarului si obtinerii tuturor aprobarilor. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Răspunsul autorității contractante la solicitările menționate mai sus ( fără a se respecta 

ordinea primirii solicitărilor): 

 

 

1. Se acceptă solicitarea privind decalarea termenului limită pentru depunerea ofertelor, astfel: 

 

Data și ora limită de depunere a ofertei va fi: 10.09.2021, ora 11:00. 

 

Data și ora deschiderii ofertelor va fi: 10.09.2021, ora 12:00 la sediul C.J. Buzău. 

 

Toate datele și informațiile publicate de UAT Buzău privind prezentul Anunț vor fi citite și interpretate 

având în vedere noul termen limită de depunere al ofertelor comunicat. 

 

 

2. Se pun la dispozitie formularele în format word, așa cum sunt identificate în Secțiunea III din cadrul 

Documentației de atribuire, pe site-ul C.J. Buzău - www.cjbuzau.ro , în secțiunea ANUNȚURI PUBLICE 

(http://cjbuzau.ro/anunt-public-90/ ) . 

 

 

3. Pentru punctul 2) din cadrul secțiunii - Solicitări de clarificare primite - autoritatea contractantă 

precizează că nu a primit atașat e-mail-lui documentul privind acordul de consultare la Centrala Riscului 

Bancar, dar prin prezenta menționează că: 

 

U.A.T. Judeţul Buzău, în calitate de autoritate contractantă, prin reprezentant legal Președintele C.J. 

Buzău Petre Emanoil Neagu, își dă acordul de consultare la Centrala Riscului Bancar tuturor ofertanților 

interesați să depună ofertă la prezentul Anunț, până la data de 10.09.2021, data limită pentru depunerea 

ofertelor. 

 

În situația în care prezenta mențiune nu este suficientă, vă rugăm să ne comunicați un document valabil. 

 

4. Autoritatea contractantă pune la dispoziția tuturor ofertanților, pe site-ul C.J. Buzău - www.cjbuzau.ro, 

în secțiunea ANUNȚURI PUBLICE (http://cjbuzau.ro/anunt-public-90/ ): 

 

- situațiile financiare la data de 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 și 30.06.2021. 

- informatiile solicitate pentru proiectele ce urmează a fi finanțate din credit. 

 
 

 

 

Serviciul Achiziții Publice și Contracte,  

Carolică Alexandru Dinu 

http://www.cjbuzau.ro/
http://www.cjbuzau.ro/
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Extinderea si dotarea 

Unitatii de Primire 

Urgente a Spitalului 

Judetean de Urgente 

Buzau POR 2014-2020

22.737.365,77 6.836.999,04 4.785.899,33 1.914.359,72 136.739,99 1.091.621,69 15.900.366,73 6.500.000,00 3.480,00 3.480,00 0,00 1.485.000,00 5.348.519,04 50%

Dotarea Ambulatoriu 

de Specialitate Integrat 

al Spitalului Judetean 

de Urgenta Buzau

10.722.977,67 10.696.171,46 7.487.320,02 2.994.928,01 213.923,43 1.707.792,15 26.806,21 4.500.000,00 13.625,00 0,00 0,00 3.698.737,50 6.983.953,96 0.21%

Consolidare, restaurare 

si dotare Biblioteca 

Judetean 

"V.Voiculescu" Buzau  

POR 2014-2020

18.523.188,04 17.014.924,49 14.462.685,82 2.211.940,18 340.298,49 2.689.509,04 1.508.263,55 3.000.000,00 209.649,40 44.982,00 164.667,40 15.916.222,85 916.445,22 5%

Modernizare DJ 203K 

km 38+000-75+000 

Maracineni-Podu 

Muncii POR

91.251.371,48 79.350.480,88 67.447.908,75 10.315.562,51 1.587.009,62 14.447.806,65 11.900.890,60 17.000.000,00 50.103.583,42 42.271.151,99 7.832.431,43 29.246.897,46 0,00 60%

Stimularea mobilitatii la 

nivel regional prin 

modernizarea 

infrastructurii rutiere 

de transport pe 

tronsonul limita judet 

Braila-Robeasca-Vadu 

Pasii(E85) 

120.080.275,28 117.253.806,05 99.665.735,14 15.242.994,78 2.345.076,13 18.901.883,77 2.826.469,23 15.000.000,00 36.575.268,93 31.089.601,36 5.485.667,57 35.138.516,94 45.662.810,86 47%
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