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Nr. 13470 din 07.11.2011

PRESEDINTE

CLARIFICARI LA DOCUMENT/VIA DE ATRIBUIRE ANEXATA ANUNTULUI DE
PARTICIPARE NUMARUL 131158/26.09.2011 PUBLICAT IN SEAP PENTRU
PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
PUBLICA AVAND CA OBIECT: Proiectare si Iucrari de executie pentru

investitiile cuprinse in proiectul "Sistem de management integral
cd deseurilor in judetul Stile
Avend in vedere solicitarea de clarificari del:ise de un operator economic, precilam urmatoarele:

Solicitare 1:
In lista de cantitafi FIDIC ROSU, capitolul IMPERMEABILIZARE itemul 2.1. Bariera
geologic() construitii are corespondent in plaele de executie cu strat de argil('. Se accept(' in executie
inlocuirea stratului de argila cu saltele betonitice ? In caz contrar, are Autoritatea Contractanta cunostinta de
existenta unor gropi de imprumut din care sa poata fi luate argila de calitate ?

Riispuns 1:
Bariera geologic(' construitä se va realiza numai in cazul in care bariera geologica naturals' nu
intrunneste conditiile preaute in cadrul Normativului Tehnic 757/2004. In cazul in care se doreste
schimbarea solutiei propuse in cadrul acestei documentatii de atribuire este necesaril modificare Acordului de
mediu nr. 17 NV 6 din 09 august 2010.

Solicitare 2:
In "Specificatii tehnice", la punctul 14.1 • Biroului Inginerului exista o scurta descriere a facilitatilor ce
trebuie puse la dispozifia Inginerulul.
Va rugam sa precizati suprafata biroului, impartirea acestuia, numarul de grupuri sanitare, lista
dotarilor si a pieselor de mobilier
De asemenea, menfionafi faptul ca Antreprenorul trebuie sa acorde "sprijin rezonabil" Inginerului
Rezident si adiunctilor acestuia. Va rugam o precizafi cum se materializeaza acest "sprijin rezonabil": este
nevole de unul sau mai multe autoturisme puse in permanenta la disportia Inginerului? Acestea trebuie sa fie
cu transmise integrala? Este nevoie de sofer(i) (Antreprenorul nu are de unde sa she daca Inginerul Rezident
si adjunctii sai poseda permise de conducere)? Este nevoie de "sprijin rezonabil" si in Perioada de Notificare
a Defectelor? Costurile acestui "sprijin rezonabil pe perioada celor 18 luni de desfarasurare a contractului
nu pot fi estimate cored in lipsa acestei precizari (pot fi 10 000 RON sau pot A 500 000 RON). In cazul in
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care achizitionam autotur sme pentru echipa de supervizare, ce se intampla cu acestea la incheierea
contrattului de executie?

Riispuns 2:
Criteriul de atribuire pentru acest contract acorda puncte inclusiv pentru organizarea de sanfier(vezi
fisa de date a achizitiei). Din acest motiv ofertanfii vor face propriile lor propunerii pentru serviciile destinate
personalului Inginerului in conformitate cu Ordinul 1415/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile
pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial "Mediu" 2007 - 2013(a se avea in
vedere faptul ca achizitionarea autoturismului nu prezintá o cheltuiala eligibila).

Solicitare 3:
In Fisa de date a achizitiei, la punctul IV,1.2. se precizeaza cerintele pentru personalul cheie.
a. Va rugam sa specificati ce Intelegefi prin "infrastructure de mediu".
b. Va rugam sa specificati domeniile pentru care verificatorii trebuie sa fie atestati - i.e.: A.1, A. 2, 8.1. Cc
etc. De asemenea, va rugam sa modificati cerinta ca verificatorii si proiectantii sa aiba experienta in proiecte
de managementul deseurilor/infrastructura de mediu, cerinta restrictive din urmatorul considerent: un
proiectant/verificator de proiecte de drumuri care are experienta in proiectarea/verificarea unor drumuri
nationale este in mod evident competent pentru proiectarea /verificarea unui drum de aces o statie de
transfer; un proiectant/ verificator de proiecte pentru lucrari de structure instalatii care are experienta in
proiectarea/verificarea unor cladiri rezidenfiele, hale industriale este in mod evident competent pentru
proiectarea/verificare lucrarilor de constructii civile/instalatil /la o cladire administrative.
Mare parte dintre proiectanti lucreaza in cadrul unor firme de proiectare. Ce dovezi se pot furniza
ca respecfivii au experienta in proiectarea unor lucrari similare cu cele dorite de dumneavoastra ? Se
accepta o recomandare din partea angajatorului ( e putin probabil ca angajatorul sa fie dispus sa puna la
dispozitie contractul pe care I-a avut incheiat cu Beneficiarul sau, din motive ce tin de confidentialitate ) ?
Va rugam sa renuntati la cerinta ca Team Leaderul sa aiba diploma de Manager de Project, fiind
irelevanta impunerea acestei cerinte este restrictive pentru ca excludeti in acest fel multe personae cu o
bogata expertenta in domeniul executarii acestui tip de lucrari , cu pozitii cheie in cadrul acestora (Team
Leader al echipel de asistenta tehnica/su pervizare, Manager de Project), dar care nu au dorit so obtina o
asemenea diploma.
In modificarile pe core le-ori adus fisei de date , la experienta personalului cheie ati introdus si
sintagma "contract in derulare". De asemenea, spuneti ca inlocuirea cheie in afara motivelor legate de boala
sau deces va duce la penalizarea Antreprenorului. Ce se intampla in cazul in care sunt nominalizate
persoane care sent angrenate deja in proiecte care nu vor fi finalizate pane la momentul incheierii acestui
contract ? Ce se intampla in cazul in care semnarea acestui contract nu se poate face conform calendarului
prevazut de Autoritatea Contractanta (contestatii etc.): credeti ca ofenantul poate sa oblige expertil cheie sa
nu se angreneze in executia altor lucrari ?
Va rugam sa eliminati cerinta ea Responsabilii tehnici cu exercutia (care pot fi atestati DOAR
in conformitate cu legislatia din Romania) sa aiba experienta in domeniul infrastructurii de mediu. Cerinta
aceasta este restrictive si discriminatorie.

Raspuns 3:
a) Prin "infrastructure de mediu" se intelege proiect / lucrare cu impact asupra mediului si care se
incadreaza in obiectivele POS Mediu.
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intrucat o parte din investinle supuse procedurii sunt licitate in conceptul "proiectare si
executie"Proiectul tehnic nefiind in acest moment elaborat Autoritatea Contractantd nu poate preciza
domeniile/specialitatile care vor fi supuse procedurii de verificare. Proiectul care va fi adjudecat are
compete* si obligatia de a asigura verificarea documentatiei tehnice pe toate domeniile /
specialitatile cominute in aceasta.Prevederile fisei de date roman neschimbate.
Conform fisei de date pct. IV.4.2. pentru toti expertii solicitati se vor solicits copii ale
recomandarilor / referintelor emise de beneficiari si angajatori pentru a demonstra
indeplinirea cerintelor minime solicitate. Nu se solicits prin fisa de date prezentarea contractelor
derulate.
Se mentin cerintele din fisa de date.
Prin modificarile operate la care facet' referire Autoritatea Contractanta a pus in acord continutul fisei
de date, anumite cerinte ale acesteia cu modificarile survenite intre timp in legislaria achizitiilor publice intrarea in vigoare a Ordinului 509 /2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie. Sintagma
"contracte in derulare" a venit in sprijinul operatorul economic, in spiritul actului normative mai sus
mentionat, dandu-le posibilitatea de a-si dovedi experienta specified' a personalului cheie, inclusiv prin
contractele in derulare.Selectia personalului cheie nominalizat in oferta este o problems a operatorului
economic inclusive planificare acestuia in contract, astfel incat sa fie indeplinite prevederile contractuale.
f) A se citi cu atentie cerinta din fisa de date referitoarere la responsabilul tehnic cu executia de la pct.
IV.4.2 Informaffl privind capacitate° profesionala, respectiv:

„Responsabll tehnic cu executia (RTE) - experienta in minim 7 contract de lucrari finalizat
domeniul constructillor/infrastructura de mediu.
Atestat in urmatoarele domenir
- imbuneitaki funciare sou lucreiri hidrotehnice;
construclii civile Si industriale;
drumuri ;i poduri.
(domenille pot fi acoperite de unul sou mai marl responsabili tehnici cu execu,tial
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Geri* ramane neschimbata

Solicitare 4:
Va rugam sa precizati daca acoperirea cerintei legate de experienta similara in proiectare in ultimii 3
ani poate fi acoperita de catre un subcontractor .

Raspuns 4:
n conformitate cu anexa 2 la Ordinul 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie,
dovada experiemei similare poate fi demonstrate doer de calm membrii asocierii si nu de subcontractant.

Solicitare: 5
Va rugam sa precizati ce formulare trebuie completate de catre firmele care acorda sustinerea
tehnica.

Raspuns 5:
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economics si financiara on capacitatea tehnica
si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, se vor prezenta
form ularele atasate.
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De asemenea, in cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economics si financier('
/ capacitatea tehnice si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. 1
art. 186, respectiv alin. 1 art. 190 din OUG 34/2006, cu modificarile si completairile ulterioare, de calre o
eke persoane, atunci aceasta are obligati° de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin
prezentarea unui angajament al persoanei respective, incheiat in forma antenna:I, prin care acesta
confirms faptul ca va pune la dispozirra ofertantului / candidatului resursele financiare invocate, respectiv
resursele tehnice si profesionale invocate.
Persoana care asigura sustinerea financier() / capacitatea tehnice si/sau profesionala nu trebule sa se
afle in situatia care determine excluderea din procedure de atribuire, conform prevederilor art. 180, prin
urmare se va prezenta Declarafia privind eligibilitatea.
A se vedea clarificare nr.42 inregistratä k Autoritatea Contractanta cu nr. 13374 din 03.11.2011

Solicitare 6:
Va rugam sa precizati data a fost incheiat acordul de finantare.

Reispuns 6:
Acordul de finantare pentru Sistemul de Management Integrat al Deseutilor in Judetul Sala) este
semnat.

Solicitare 7:
Avand in vedere numarul mare de clarificari, va rugam sa prelungiti ermenul de depunere a ofertelor
cu 10 zile, pana k data de 24.11.2011.

Raispuns 7:
Avand in vedere ca un numar mare de operatori economici au solicitat prelungirea datei de depunere
a ofertelor, Autoritatea Contractanta a hater& decalarea termenului de depunere a ofertelor
respectiv 22.11.2011, ora 10. In acest sens, a se vedea anuntul de tip erata la anuntul de participare in
SEAP nr. 131158/26.09.2011 si Clarificarea nr. 13141 din 31.10.2011.

PRESEDINTE,
TIBERI MARC

BA?fiharon lageloJremo
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