Nr. 690283/30.10.2019
ADV 1113410 - Răspunsuri la solicitări de clarificări
Întrebare 1: Textul din caietul de sarcini ”În mod obligatoriu, indiferent de forma de
înregistrare, ofertantul va prezenta documente care să ateste că persoana juridică
deține o calificare autorizată de a desfășura servicii de tipul celor solicitate de
autoritatea contractantă, precum şi faptul că deține personal angajat cu calificarea
profesională solicitată (organizator de spectacole, manager cultural, impresar sau
echivalent).” – vă rugăm să precizați cu exactitate care este calificarea autorizată de a
desfășura serviciile deținută de către operatorul economic, pe care o solicitați.
Răspuns 1 : Calificarea autorizată solicitată este cea de organizator de spectacole,
manager cultural, impresar sau echivalent.
Întrebare 2 : Vă rugăm să precizați dacă autoritatea contractantă poate transfera
conceptul propus în cadrul procedurii de atribuire de către ofertanți sau se referă strict
la ofertantul câștigător.
Răspuns 2 : Conceptul propus de ofertantul câștigător este acela care va fi transferat
către autoritatea contractantă, în mod evident numai în legătură cu propunerea sa
tehnică, respectiv aceea care va fi implementată. Conceptul se transferă în condițiile
prevăzute în caietul de sarcini, la secțiunea Transferul drepturilor de proprietate
intelectuală.
Toate celelalte concepte propuse în cadrul procedurii de atribuire rămân în proprietatea
autorului, autoritatea contractantă neputând a le utiliza fără acceptul acestuia.
Întrebare 3 : Vă rugăm să precizați ce informații/părți din cadrul propunerii tehnice
și/sau financiare pot fi declarate confidențiale în cadrul procedurii, având în vedere că
propunerea tehnică va include elemente de creație.
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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Răspuns 3 : Prin caietul de sarcini, autoritatea contractantă a precizat următoarele : ”În
vederea respectării prevederilor legale privind transparenţa, operatorul economic va
indica, în mod direct, dacă onorariile artiştilor şi/sau costurile prestaţiilor artistice
conexe au caracter confidenţial”.
În ceea ce privește propunerea tehnică a ofertantului câștigător al procedurii, aceasta va
fi implementată în cadrul evenimentului, prin urmare elementele de creație vor fi
comunicate public ; în acest sens, autoritatea contractantă transferă conceptul și
elementele de creație de la ofertantul câștigător, în condițiile precizate la capitolul
Transferul drepturilor de proprietate intelectuală.
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