PREȘEDINTE

Nr. 4007 din 24.04.2012

CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ 108 N km: 2+820-3+520 si 4+700-6+600
LIM.JUD. CLUJ – PETRINDU - JUDETUL SALAJ
Referitor la procedura de atribuire facem următoarele precizări:
1. Pct. III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare din invitația de participare și
fișa de date se va modifica și va avea următoarea formă: ,,Dovada constituirii garantiei de participare
se va prezenta în original la Registratura CONSILIULUI JUDETEAN SALAJ, str. P-ta 1 Decembrie
1918 nr. 12, Zalau, jud. Salaj, în atentia Biroului de achizitii publice pâna la data si ora de depunere
a ofertelor mentionata in invitatia de participare. Ofertele prezentate în SEAP pentru care nu a fost
depusa garantia de participare, pâna la data si ora de depunere a ofertelor mentionata in invitatia de
participare vor fi respinse. Garantia de participare constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost
stabilita câstigatoare, se va returna de catre Autoritatea Contractanta conf. art.88 din HG 925/2006
cu modif si compl. ulterioare.Daca CNSC respinge contestatia ca nefondata conf prev art. 278^1 din
OUG 34/2006, AC va retine din garantia de participare suma de 5.069,26lei.”
2. In cadrul formularului B4 nu se vor lua în calcul calificativele.
3. Pct. VI.3) ALTE INFORMATII din fișa de date se va modifica va avea următoarea formă:
,,Daca operatorul economic prezinta decl. IMM, beneficiaza de reducere cu 50% pt. cifra de afaceri,
garnt.participare, garant. buna executie. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al
continutului pe toata perioada de valabilitate.Ofertantul va prezenta Decl. acceptare a
conditiilor contractuale, eventualele obiectiuni cu privire la clauzele contractuale negociabile se vor
formula în scris, cu redarea integrala a textului/textelor afectat/afectate la care se refera obiectiunile
în forma propusa de ofertant, si vor fi anexate;daca obiectiunile formulate se vor considera
dezavantajoase pentru Autoritatea Contractanta, oferta va fi considerata neconforma. În DA orice
norme, marci, standarde si certificate vor fi însotite de mentiunea “sau echivalent”.Ofertantul are
obligatia de a preciza în cadrul ofertei, respectiv Formularul – anexa 1 Informatii generale, adresa de
corespondenta. Daca se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin preturi
egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii
electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Restituirea garantiei
de buna executie: Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza :
70% din valoarea garantiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;
- 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe
baza procesului-verbal de receptie finala. “
PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc
BAP. Iepure Liliana

