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Nr.860 din 24.01.2013

CLARIFICARE LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ANEXATA ANUNTULUI DE
PARTICIPARE NUMARUL 141476 DIN 16.01.2013 PUBLICATA IN SEAP PENTRU
PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND CA
OBIECT: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE IN VEDEREA
CREVERII PERFORMANTEI ENERGETICE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU
PENTRU IMOBILELE SITUATE PE STR. SIMION BARNUTIU NR.67, STR. DUMBRAVA NR.
58 p 60
Avand in vedere solicitarea de clarificari depus g de un operator economic, precizám urrngtoarele:

Solicitare 1:
Referitor la Fisa de date. punctul 111.2.2 Capacitatea economics si financiar g, Cerinta nr. 1 - ati
solicitor Media cifrei de afaceri global!, pe ultimil 3(2070.2011,20121 oM de minim 880.000 lei si
Cerinta nr. 2 - /ndenplinireo cerintei privind cilia de afaceri se lase; la latiludinea operator//or economici -

documentele core vor fi prezentate in sustinerea
aces's' cerinte. Avand in vedere faptul cal
Legea 82/1991 Legea Contabilitatii, cu modificarile si completärile ulterioare prevede la art. 36 alin. 1 lit.
a) obligativitatea inregistrarii bilantului pe anul fiscal anterior la organele competente in termen de 150 de
zile de la incheierea exerci)iului financiar, respectiv pans la data de 30 mai a anului in curs. Va rugam sene comunicati daca Autoritatea Contractanta va accepta o declaratie pe proprie raspundere data de
Administratorul operatorului economic cu cifra de afaceri aferenta anului 2012.

Itasouns 1:
In conformitate cu prevederile din fisa de date de la pct 1112.2. Capacitatea economic?). ,si
IThanciara -Cerinta 2, se lase] la latitudinea operatorilor economici documentele care vor fi prezentate in
sustinerea indeplinirii cerintei privind cifra de afaceri.

Solicitare 2:
Referitor la Fisa de date. Punctul III.2.3.a Capacitatea tehnica si/sou profesionala - Cerinta nr. 4 ati specificat ca pentru demonstrarea experientei similare "Se va prezenta minim un contract - maxim 3

contracts deservicii de acceasi naturo si complex/tate a carer voloore cumulate so Re de minim 440000 lei
ford
Operatorul economic trebuie se- demonstreze indeplinirea cerintei de experienta similara pun
prezentarea de contracte care se- acopere in totalitate serviciile prevazute in caietul de sarcini? Va rug:in
se, ne comunicati Baca Autoritatea Contractanta va lua in considerare, pentru demonstrarea cerintei de
experienta similare-, contracte ce au avut co obiect urrmatoarele servicii:
- Elaborare DALI / Studiu de fezabilitate pentra constructii civile?
Elaborare Proiect tehnic, Detalii de executie si Caiete de sarcini pentru specialitatea instalatii pentru
reabilitare / infiintare constructii civile?
Elaborare Project tehnic. Detalii de executie si Caiete de sarcini pentru specialitatea rezistenta si
arhitectura pentru reabilitare / infiintare constructii civile?

Servicii de expertiza tehnica?

RE:spans 2:
Contractele de servicii care se vor prezenta ca dovada a experieniei similare solicitata la pct
111.2.3.4 Copt:rat/tea tehnica si/sa y profesionold - Cedilla 4 din Pisa de date, trebuie se, ocopere toate
serviciile solicitate la pct. 112.11 Contllotea totolo sou domeniul, respectiv: expertiza tehnica, documentatie
de avizare a lucrarilor de interventie, proiect tehnic, caiete de sarcini in vederea executiei lucrarilor, detalii
de executie, documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de construire, verificare tehnica a
proiectelor, asistenta tehnice din partea proiectantului pe durata de executie a lucrarilor, contracte care se,
fie de aceeiasi natura si complexitate cu serviciile licitate.

Solicitare 3:
Referitor la Caietul de sarcini, pct. 6, lit. a) privind Fazele documentatiei solicitate. In caietul de
sarcini Autoritatea Contractanta a stabilit in sarcina operatorului economic efectuarea releveului anvelopei
si relevarea corpurilor de cladire pe fiecare nivel pentru toate spectialitäjile si efectuarea expertizei tehnice.
Va aducem la cunostinta faptul ca pentru elaborarea expertizei tehnice este nevoie atat de relevee cot si
de studii deteren ice' putin geotehnice). Aviand in vedere ca in caietul de sarcini nu faceti nici o referire la
aceste studii de teren, va solicitOm se, ne comunicali in sarcina cui vor fi ele trasate, dace, vor fi puse la
dispozitie de catre Autoritatea ContractantO sou vor fi suportate de afire operatorul economic.

Riasauns 3:
In caietul de sarcini sunt prezentate actele normative si prescripfiile tehnice, in vigoare, care se vor
respecta la intocmirea ofertei, inclusiv si pentru elaborarea expertizei tehnice. La punctul 6 din caietul de
sarcini sa facut o etapizare pe faze a documentatiei solicitate no si a continutului acestor faze.

Solicitare 4:
Referitor la Caietul de sarcini, pct. 6. lit. a) privind Fazele documentatiei solicitatejinand cont de
faptul co in Caietul de sarcini ati precizat la Etapa I có "se va rezilia controctul de proiectore pantry
cladtale core in urma experfithai tehnice necesild lucrari de consolidate, urmand 56 se pleileasca
contravaloarea expertizei tehnice". V6 solicitem sa ne comunicati deco operatorul economic va trebui 56
suporte costurile pentru efectuarea releveelor, fora de care nu se poate efectua expertiza tehnica.

Raspuns 4:
Prin caietul de sarcini s-a stabilit ca in cazul in care se va rezilia contractul de proiectare pentru cladirile
care in urma expedizärii tehnice necesitä lucrari de consolidare, urmOnd sä se pläteasca numai contravaloarea
expertizei tehnice, adica tot ce cuprinde aceasta expertiza, conform H.G. nr.925/1995, pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
construcjiilor.
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Tiber Marc
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