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Nr. 14257 din 12.12.2013

PRESEDINTE

CLARIFICARE LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ANEXATA ANUNTULUI DE
PARTICIPARE NUMARUL 147775 DIN 08.11.2013 PUBLICAT IN SEAP PENTRU
PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND
CA OBIECT: "LUCRARI DE CONSTRUCTII IN CADRUL INVESTITIEI CIRCUITUL
CASTRELOR ROMANE DIN JUDETUL SALAJ"

Având in vedere solicitarea de clarificdri depusa de un operator economic, precizam
urmatoarele:
Solicitare
Deoarece firma noastra a fost in imposibilitatea de a vizita amplasamentul in datele fixate in
Clarificarea nr. 12765/11.11.2013 va solicitam sa organizati o noua vizitare a amplasamentului
pentru ca toti cei care doresc sa participe la procedura de acizitie, sa o poata face. Data vizitei nu a
fost prevazuta in mod distinct in Fisa de date, f ind trecut doar:
IV.4) PREZENTAREA OFERTEI 1V4.1)Modul de prezentare a propunerii tehnice
2. Proces verbal de vizionare a amplasamentului, incheiat in urma vizitei de teren, care este
obligatorie. Vizita in teren se va organiza de catre AC intr-un interval de 3 zile, incepand din a 15-a
zi lucratoare de la publicarea anuntului de participare. Ofertantii se vor intalni la ora 10 la sediul
AC: Piata 1 Decembrie 1918, nr. 12, Zalaujud. Salaj. Neprezentarea acestuia in cadrul propunerii
tehnice conduce la declararea propunerii tehnice ca fiind neconforma.
Deoarece data de depunere a ofertelor este 21.01.2014 si data limita pentru solicitarea
clarificarilor este conform Pct. 1.1) din /fisa de date: Numarul de zile pana la care se pot solicita
clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9, once data anterioara datei
de 12.01.2014 este potrivita pentru organizarea vizionarii amplasamentului.
Cerinta de la punctul IV.4.1) 1. din Fisa de Date elimina din start persoanele juridice care dintrun motiv sau altul nu au putut efectua vizita la datele stabilite in Clarificarea nr. 12765/11.11.2013 si
este de natura sa impiedice libera concurenta. Ne intemeiem solicitarea pe baza Art. 2(1) punctele a),
b) si d) si O.U.G. 34/2006.

RAspuns
Autoritatea Contractanta a hotardt, completarea perioadei de 3 zile lucratoare pentru vizita
in teren, prevazuta in tip de date a achizitiei de la pct. IV.4..1. — prin alocarea unor not date de
vizitare a amplasamentului, pentru toti operatorii economici interesati, in datele de 8.01.2014 §i
09. 01.2014 . Operatorii economici interesati se vor prezenta la sediul Consiliului Judetean Sälaj ,
loc. Zalau, P-ta. 1 Decembrie 1918, nr. 12 , jud. Salaj ora 10, 00.
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