
 

 

SERVICIUL DE ACHIZIŢII PUBLICE,                                                      Nr. 18277 din 28.09.2021 
PARTENERIAT PUBLIC – PRIVAT ŞI                                       
URMĂRIREA CONTRACTELOR                                        
 
 
 
CLARIFICARE LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ ORGANIZATĂ DE JUDEȚUL SĂLAJ PRIN CONSILIUL 
JUDEȚEAN SĂLAJ, AVÂND CA OBIECT „ACHIZIȚIONARE APĂ ÎMBUTELIATĂ PENTRU 
DOZATOARE DE APĂ” - ANUNȚ PUBLICITAR  PUBLICAT PE SEAP CU NR. ADV1240733 DIN 
23.09.2021. 

 
 

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de către un operator economic, precizăm 
următoarele: 

 
Întrebarea nr. 1: 
1. Solicităm completarea art. 7, cu pct. 7.8., acest urmând a avea următorul conținut „Furnizorul 
răspunde de calitatea apei până la momentul desigilării bidonului (ruperea mansonului și a sigiliului 
de pe capac).” 
 
2. Solicităm completarea art. 8 cu pct: 
8.4. „Orice inițiativă pe care Achizitorul o are cu privire la efectuarea oricărui fel de analiză calitativă 
a apei furnizate, se va notifica, în mod expres, în formă scrisă Furnizorului și se va efectua numai și 
numai în prezența unui reprezentant al acestuia și doar de către o firmă acreditată RENAR în acest 
scop, agreată de comun acord de către ambele părți. În caz contrar, Furnizorul va fi exonerat de 
orice răspundere pentru oricare posibile rezultate în urma oricărui fel de analize efectuate fără 
respectarea acestor dispoziții.”. 
8.5. „În urma rezilierii sau încetării contractului, Achizitorul are la dispoziție 3 zile lucrătoare pentru 
a preda toate bunurile pe care le-a primit în folosință, în regim de custodie, unui reprezentant al 
Furnizorului în bună stare, cu gradul de uzură normal al acestora. Nu vor fi recepționate bunurile 
care nu aparțin Prestatorului, ori bunurile care sunt deteriorate/distruse/murdare de 
vopsea/zgâriate. În cazul deteriorării/pierderii bunurilor proprietatea Furnizorului, sau în cazul 
refuzului Achizitorului de a le restitui Furnizorului în termenul prevăzut mai sus, Achizitorul va 
achita prețul de despăgubire al acestora, respectiv 288 euro per dozator, 8 euro per bid 19L, fără 
TVA.” 
 

Răspuns nr. 1 
În urma solicitării de clarificări caietul de sarcini se modifică cu următoarele: 
„Furnizorul răspunde de calitatea apei până la momentul desigilării bidonului (ruperea mansonului și 
a sigiliului de pe capac”. 
„Orice inițiativă pe care Achizitorul o are cu privire la efectuarea oricărui fel de analiză calitativă a 
apei furnizate, se va notifica, în mod expres, în formă scrisă Furnizorului și se va efectua numai în 
prezența unui reprezentant al acestuia și doar de către o firmă acreditată RENAR în acest scop, 



 

 

agreată de comun acord de către ambele părți. În caz contrar, Furnizorul va fi exonerat de orice 
răspundere pentru oricare posibile rezultate în urma oricărui fel de analize efectuate fără 
respectarea acestor dispoziții.” 
„În urma rezilierii sau încetării contractului, Achizitorul are la dispoziție 3 zile lucrătoare pentru a 
preda bunurile pe care le-a primit în folosință, în regim de custodie, unui reprezentant al 
Furnizorului în bună stare, cu gradul de uzură normal al acestora. Nu vor fi recepționate bunurile 
care nu aparțin Prestatorului, ori bunurile care sunt deteriorate/distruse/murdare de 
vopsea/zgâriate. În cazul deteriorării/pierderii bunurilor proprietatea Furnizorului, sau în cazul 
refuzului Achizitorului de a le restitui Furnizorului în termenul prevăzut mai sus, Achizitorul va 
achita prețul de despăgubire al acestora.” 
 
Întrebare nr. 2 
Vă rog să ne clarificați care este consumul estimat lunar și la ce faceți referire în caietul de sarcini 
prin exprimarea „bidoanele aferente (30 bidoane de 19L)”. Vă referiți la bidoanele ambalaj pentru 
efectuarea schimbului plin cu gol sau acesta este consumul lunar estimat pentru cele 10 dozatoare? 
 
Răspuns nr. 2 
Facem următoarele precizări: 
- consumul estimativ de bidoane pe lună este de aproximativ 100 de bidoane 19L 
- 30 bidoane de 19L ambalaj pentru efectuarea schimbului plin cu gol. 
 
 
 
 
 
 
       Şef Serviciu,     
      Vultur Maria                                                                                                 

      Consilier achiziții publice, 
                    Dîrjan Alina Monica 

 
 


