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PREEDINTE

CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ANEXATA ANUNIULUI DE
PARTICIPARE NUMARUL 131158/26.09.2011 PUBLICAT IN SEAP PENTRU
PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
PUBLICA AVAND CA OBIECT: Proiectare si lucriiri de executie pentru
investitiile cuprinse in proiectul "Sistem de management integral

al deseurilor in judge! Sale
Avand in vedere solicitarea de clarificari depusa de un operator economic, precizám urmatoarele:

Solicitare 1:
Referitor la pct. IV.4.2 Personalul responsabil cu proiectarea in urmatoarele domenii:
1."b) constructii civile, inclusiv constructii edilitare (retele de apa, canalizare energie electrica,
instalatii sanitare, termice, electice) si imbunatlitiri funciare (lucrari terasamente mecanice, platforme de
Omani"
V6 rugam sa clarificati data se doreste cote o persoana nominalizata pentru fiecare specializare;
constructii civile, constructii edilitare, imbunatatiri funciare sau 1 expert in oricare dintre aceste domenii?

Raspuns 1:
Intrucit domeniile vizate de proiect tehnic cuprind conexiuni pe fiecare din specialitatile solicitate
facem precizarea ca ofertantii(operatorii economics) vor aloca mate un expert pentru fiecare domeniu:
- constructii civile
- constructii edilitare
- imbunatafiri funciare

Solicitare 2:
Referitor la pct. IV.4.2 Personalul responsabil cu proiectarea in urmatoarele domenii:
d) specialist autorizat in probleme de mediu (intocmirea de studii de impact, etc.)" Vä rug& sa
clarificati aceasta cerinta, tinand cont de obiectul contractului (nu fac obiectul contractului elaborarea
unor Evaluari de impact de mediu si/sau Bilanturi de mediu ). va rugarn sa precizati clar ce documentatii
trebuie elaborate care sa necesite o anumita autorizare in probleme de mediu. Dad( societatea, in
calitate de ofertat la procedura, este autorizatà pentru elaborarea documentatiilor de mediu (studii de
impact, Want de mediu, etc), mai este necesar ca si personalul sa fie individual autorizat? Dad', se
doreste nominalizarea unui specialist de mediu, va rugam sa mentionati clar ce anume autorizatie trebuie
se"' detina.
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Reispuns 2:
Specialistul autorizat in probleme de mediu poate fi absolvent al unei nstitu de inveitämant
superior in domeniul mediului.

Solicitare 3:
Verificator de proiect in domeniile corespunzótoare proiectului.
Va rugam sá precizati clar domeniile de atestare ale verificatorului de proiect. Pot fi nominalizate
mai multe persoane sau uno singura care s° fie atestatä pe toate domeniile precizate de dumneavoastra?

Raspuns 3:
ntruclit o parte din investifiile supuse procedurii sunt licitate in conceptul "proiectare
execufie'Proiectul tehnic nefiind in acest moment elaborat Autoritatea Contractanth nu poate preciza
domeni le/specialitafile care vor fi supuse procedurii de verificare. Proieciantul care va fi adjudecat are
compete* si obligati° de a asigura verificarea documentajiei tehnice pe toate domeniile / specialitafile
continu e in aceasta. Pot fi nominalizate mai multe persoane pe toate domeniile /specialitatile solicitate
sau poate fi nominalizattli o persoan° care are °testate in toate domeniile / specialitàfile necesare
verificárii.

Solicitare 4:
Pentru demonstrarea experientei specifice a specialistior se va prezenta minim 1 contract de
proiectare finalizat, in domeniul managementului deseurilor /infrastructure de mediu."
Va rugeim 56 precizati dace o Recomandare din partea Beneficiarului este suficienta pentru a
demonstra experienta specifics a specialistilor, finiand cont ca acestia pot fi angajati ai Ofertantului si, in
aceast° calitate, nu au incheiat contracte de proiectare directe cu beneficiarii.

Raspuns 4:
Se va respecta prevederile din fisa de date de la pct. IV.4.2 Inform:0i privind copocitoteo
profesionolii, paragraful denumir "Prethore", respectiv:

"Precizare: In situotia in care experffi pentru execufie sou speciakstii din echipa de proiectare
nomthalizafi co personal cheie nu pot face do yada experientei specific° prin prezentarea contractelor
solicitate, Autoritatea Contractont6 va accept° orke cite dovocki care so demonstreze capacitatea
profesional6 si tehnic°, potrivit oil, l 1 din HG 925/2008 pentru aprobarea normelor de oplicare a
prevederilor referitoore to atribuireo contractelor de achiztfie public °. din Orr/anon/a de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind otribuireo contractelor de achiztb° publics, a contractelor de concesiune
de lucrari publice ,si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare."

PREgDINTE,
TIBERIU MARC

BA P/I7ruon lonelainno
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