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PRE^EDINTE

Nr.ll443 din 10.08.2016

CLARIFICARE LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ANEXATA ANUNTULUI
DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR 389727 DIN 26.07.2016 PUBLICAT IN SEAP
PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE
A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
PUBLICA AVAND CA OBIECT: Executie lucrari:
LOT 1: "COVOR BITUMINOS PE DRUM DE ACCES LA MONUMENT " MIHAI
VITEAZU "
LOT 2: „ "COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDETEAN DJ 109: DRAGU-HIDA km:
42+840-46+730 "
LOT 3 : " COVOR BITUMINOS PE DRUM JUDETEAN DJ 109 P:CAMAR km:
22+173 -24+450 "
LOT 4: : " COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDETEAN DJ 108 B: SURDUCGIRBOU km: 0+000- 0+440 „
LOT 5: " COVOR BITUMINOS PE DRUM JUDETEAN DJ 191 E km : 0+000 - 11+280
CRASNA - PECEIU -BANISOR - B A N -SIG "
Avand in vedere solicitarea de clarificari depusa de un operator economic, precizam
urmatoarele:
Referitor la procedura de atribuire a contractului
'LOT 1: ' C O V O R BITUMINOS PE DRUM DE ACCES LA MONUMENT " MIHAI
VITEAZU "
LOT 2: „ "COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDETEAN DJ 109: DRAGU-HIDA km:
42+840-46+730 "
LOT 3 :
" COVOR BITUMINOS PE DRUM JUDETEAN DJ 109 P:CAMAR km:
22+173 -24+450 "
LOT 4: : " COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDETEAN DJ 108 B: SURDUCGIRBOU km: 0+000- 0+440 „
LOT 5: " COVOR BITUMINOS PE DRUM JUDETEAN DJ 191 E km : 0+000 - 11+280
CRASNA - PECEIU -BANISOR - B A N -SIG "
Intrebare 1:
Solicitam clarificarea articolului 7.1 din Contract in sensul indicarii perioadei pentru care
trebuie constituita garan|ia de buna executie a contractului (perioada de valabilitate a acesteia), in
cazul optarii pentru varianta constituirii prin instrument de garantare emis in conditiile legii de
catre o institu^ie bancara. Solicitam sa fi^i de acord cu emiterea scrisorii de garan^ie cu
valabilitate pe toata perioada de executie a lucrarilor, urmand ca pentru perioada de garanjie sa se
emita o noua scrisoare de garanpe reprezentand 30% din valoarea garantiei de buna executie
aferenta perioadei de executie a lucrarilor, in termen de 10 zile de la data semnarii Procesului
verbal de receppe la terminarea lucrarilor, cu o valabilitate pentru toata perioada de garan^ie
acordata lucrarilor.

Raspuns 1
Se vor respecta prevederile art. 7.2.1). din Clauzele contractuale.
Intrebare 2:
Solicitam clarificarea art. 8.3 lit d) din contract in sensul mentionarii la ce verificare a utilajelor
va referi^i $i care este relevan^a acestei verificari pentru recep^ia lucrarilor. Facem trimitere in
acest sens si la dispozitiile art. 14 din H G 273/1994 privind regulamentul de receptie a lucrarilor,
articol care nu prevede printre atributiile de verificare ale Comisiei de receptie §i verificarea
utilajelor.
Raspuns 2
Se vor respecta prevederile din Clauzele contractuale.
Reprezentantul achizitorului verifica utilajele pentru a se edifica asupra faplului ca acestea
functioneaza la parametrii tehnici necesari pentru realizarea lucrarii conform cerintelor din
caietul de sarcini.
Intrebare 3:
Solicitam modificarea art. 11.1 din contract dupa cum urmeaza:
in orice moment inainte de expirarea perioadei de garan^ie achizitorul poate sa in§tiinteze
executantul cu privire la orice vicii ascunse ale lucrarilor.
Facem trimitere in acest sens la prevederile art. 30 din H G 273/1994:
Art. 30. - Dupa acceptarea receptiei de catre investitor cu sau lara obiec|ii, acesta nu mai poate
emite alte solicitari de remedieri de lucrari, penalizari, diminuari de valori §i altele asemenea,
decat cele consemnate in procesul-verbal de receptie. Fac exceptie viciile ascunse descoperite in
termenul stabilit conform legii.
Raspuns 3:
Expresia "lucrari nefinalizate" se refera la acele lucrari nefmalizate consemnate in procesulverbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Prevederile art. 11.1 din Clauzele contractuale raman neschimbate.
Intrebare 4:
Solicitam clarificarea art. 11.3 din contract in sensul definirii notiunii de perioada rezonabila de
la notificare a achizitorului in care executantul trebuie sa remedieze deficientele survenite la
lucrari, avand in vedere caracterul general/incert al expresiei.
De asemenea, solicitam modificarea articolului in acord cu mentiunile de la clarificarea nr.3 de
mai sus, respectiv in sensul de a mentiona ca este vorba de remedierea viciilor ascunse ale
lucrarilor.
Raspuns 4:
"Termenele de remediere se vor convent cu executantul" conform art.22 din H.G. 273/1994.

Prevederile art. 11.3 din Clauzele contractuale raman neschimbate.
intrebare 5:
SoUcitam clarificarea art. 12.1 din contract in sensul menponarii termenuiui de verificare de
catre achizitor a situatiilor de lucrari raportat la data receptionarii acestora din partea
executantului.
Raspuns 5:
Autoritatea Contractanta are interes prioritar pentru acceptarea situa^iei de lucrari intr-un termen
cat mai scurt posibil.
Prevederile art. 12.1 din Clauzele contractuale raman acelea?i.
Intrebare 6:
Solicilam eliminarea prevederilor de la art. 12.2 din contract cu privire la efectuarea unei singure
plati pe an, respectiv cu privire la conditionarea emiterii facturii de prezentarea Procesului verbal
de constatare a terminarii lucrarilor, respectiv de procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.
Clauza este nelegala ?i abuziva pentru urmatoarele considerente:
Prin efectuarea unei singure plati pe an rezulta ca se pretinde ca executantul sa finanteze
executia lucrarilor fapt ce incalca prevederile de la art. 155 alin. 15 din Codul fiscal
privind obligatie de facturare lunara §i prevederile Legii 72/2013 (art. 6 §i 8), respectiv
ale Directive! 2011/7/UE privind stabilirea unor termen de plata de maxim 30 de zile
(luand in considerare tipul de contract in discutie).
Din coroborarea articolelor mai sus enunfate rezulta ca executantul trebuie sa emita
lunar facturile aferente situafiilor de lucrari, iar plata acestora trebuie efectuata in
maxim 30 de zile de la primirea facturilor de catre Achizitor.
clauza este nelegala reprezentand o incalcare a principiilor care stau la baza achizitiilor
publice. mentionate la art. 2 alin. 2 din Legea 98/2016. Ne referim aici la incalcarea
principiului asumarii raspunderii §i a principiului proportionalitatii in conditiile in care in
contract sunt stabilite obligatii in sarcina executantului de executare a contractului cu
respectarea termenuiui de finalizare prevazut in graficul de executie lucrari, far^ ca
Achizitorul sa-§i asume un termen de plata aliniat prevederilor legale.
^ Clauza este nelegala §i incalca principiul de drept al reciprocitatii ^i interdependetei
obligatiilor in contractele sinalagmatice.
Or, 0 consecinta a reciprocitatii si interdependentei obligatiilor contractuale este §i
obligatia achizitorului de asigurare a finantarii contractului ?i de plata a pretului cu
respectarea prevederilor legale in materia emiterii facturilor aferente situatiilor de
lucrari $i a celor privind stabilirea unor termene legale de plata.
^ Conditionarea emiterii facturilor de procese verbale de constatare
lucrari/receptie a lucrarilor este nelegala pentru urmatoarele considerente:

terminare

Emiterea facturilor $i recep^ia lucrarilor/constatarea terminarii lucrarilor sunt etape
distincte in cursul derularii unui contract de executie lucrari, nefiind conditionate una
de cealalta.
Astfel, receptia lucrarilor are ca efecte/scop preluarea iucrariior de catre achizitor
(inclusiv a raspunderii cu privire la acestea), precum ?i inceperea perioadei de
garantie a lucrarilor, iar procedura de desta§urare a acesteia implica respectarea
prevederilor/procedurii prevazute de H G 273/1994 privind Regulamentul de receptie
& lucrarilor de constructii §i instalatii aferente acestora.
Or, aceste efecte nu au nicio legatura cu na^terea in patrimoniul achizitorului a
obligatiei de plata a lucrarilor cuprinse in situatia de lucrari, emiterarea situatiilor de
lucrari ?i facturarea vizand operatiunea contabila de intocmire a documentelor in baza
carora se efectueaza plati le.
Astfel, pentru respectarea principiului interdependentei §i reciprocitatii obligatiilor
contractuale ale partilor, nu se poate conditiona emiterea ultimei situatii de lucrari de
receptia lucrarilor in contextul in care este vorba de doua etape diferite in executia
lucrarilor.
Facem trimitere in acest sens si la practica CNSC in materie (a se vedea Anexa nr. 1):
S.C
S.A. considerd nelegala si clauza 19.5 alin, 2 din modelul de
contract propus de autoritatea contractanta, conform cdreia "factura se va emite in 5
zile de la receptia partiald a lucrarilor (24 — 31 ale lunii), urmand ca plata sd se
efectueze in perioada 24 —31 ale lunii, conform reglementdrilor in vigoare.
"Referitor la aceasta clauza contractuld, Consiliul retine urmatoarele dispozitii ale
art 155 din Codul Fiscal:
1) In intelesul prezentului titlu sunt considerate facturi documentele sau mesajele pe suport
hdrtie sau in format electronic, dacd acestea indeplinesc conditiile stabilite in prezentul
articol;
2) Pentru alte obligafii decdt cele prevazute la alin. 14. persoana impozabila are obligajia
de a emite ofacturu pand eel tdrziu in cea de-a 15 —a zi a lunii urmatoare celei in care
ia na§tere faptui generator al taxei, cu excepfia cazului in care factura afost deja
emisd. De asemenea. persoana impozabila trebuie sd emita o factura pentru suma
avansurilor incasate in legatura cu livrarea de hunuri/prestarea de servicii eel tdrziu
pdnd in cea de—a 5 zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile , cu exceptia
cazului in care factura afost deja emisd.
Din reglementarile fiscale rezulta clar termenul la care executantul este (inut sd emita
factura corespunzatoare lucrarilor executate, orice prevedere care este de natura sd
conducd la incalcarea acestei obligafii avand un caracter nelegal.
In aceasta situaiie. avand in vedere cd procedura de receptie partiald a lucrarilor nu are
nicio leedturd cu facturarea acestora, avand prin specificul lor posibile termene de
realizare diferite. Consiliul stabileste cd executantul nu poate fi obligat sd isi
indeplineascd sarcinile fiscale in functie de receptia lucrdrilor, operatic care se executd
intre pdrtle contractante.

Raspuns 6:
Emiterea facturilor de catre executant se face conform art. 12.1. din Clauzele contractule.

Prevederile art. 12.2. din Clauzele contractuale se refera la faptui ca factura finala va fi insotita
pe langa situatia de lucrari si de procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor ceea
ce nu implica efectuarea unei singure plati pe an §i nu exclude posibilitatea executantului de a
intocmi facturi partiale conform art. 12.1. din Clauzele contractuale.
Prevederile art. 12.2. din Clauzele contractuale raman neschimbate.
intrebare 7:
In sensul ceior mentionate in cuprinsul clarificarii nr. 6 de mai sus solicitam eliminarea
prevederilor de la art. 12.3 din contract cu privire la conditionarea platilor de procesele verbale
de constatare terminare lucrari/receptie lucrari.
RSspuns 7:
Prevederile art. 12.3. din Clauzele contractuale raman neschimbate.
Intrebare 8:
Solicitam clarificarea art. 14.8 dat fiind caracterul evaziv al obligatiei Executantului mentionata
la acest articol. Astfel, va rugam sa ne comunicati la ce se refera sintagma "problema men(ionatd
sau nementionatd in contract referitoare la lucrare ".
Aceasta intrucat intelesul §i intinderea obligatiilor partilor asumate in contract trebuie sa fie clare
§i precise inca de la semnarea contractului. Or, obligatia Executantului de "respectare si
executare a dispozi(iilor Achizitorului in orice problema, menfionatd sau nu in contract" are un
caracter evaziv §i nedeterminat. Contractele reprezinta legea partilor, sens in care acestea trebuie
sa-§i cunoasca §i sa-§i indeplineasca obligatiile expres stabilite in contract.
Raspuns 8:
Contractul este completat de prevederile si reglementarile legii privind calitatea in constructii.
Prevederile art. 14.8 din Clauzele contractuale raman neschimbate.
Intrebare 9:
Solicitam completarea art. 14.8 din contract cu urmatoarele:
In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor determind dificultdti in executie care
senereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
Mentiunea este uzuala in cazul contractelor de achizitie publica ^i justificata in conditiile in care
nu se poate pretinde executantului sa suporte costurile suplimentare generate de dispozitiile
primite din partea achizitorului.
Raspuns 9:
Conform art. 14.8 executantul are dreptui de a ridica obiectii, in scris.
Prevederile art. 14.8 raman neschimbate.
intrebare 10:
Dat fiind caracterul evaziv §i general al notiunii "masurile rezonabil necesare" de la art. 14.10 lit
b) din contract va solicitam sa precizati in concret care sunt masurile, cu trimitere la

reglementarile legale incidente, ce ar trebui avute in vedere de catre executant, astfel incat sa se
aprecieze in mod obiectiv ca au fost avute in vedere toate masurile necesare pentru protejarea
mediului pe §i in afara ^antierului §i pentru a evita orice paguba sau neajuns (...).
Raspuns 10:
''Masurile rezonabil necesare"" sunt acele masuri prin care se indeplinesc obliga|iile relevante din
domeniile mediului, social ^i a! relatiilor de munca.
Institutiile competente de la care operatorii economici pot ob|ine informatiile detaliate privind
obligatiile relevante au fost nominalizate in fi§a de date cap.IV.4.1.
Prevederile art. 14.10 lit. b) din Clauzele contractuale raman neschimbate.
Intrebare 11:
Solicitam modificarea art. 14.12 din contract dupa cum urmeaza:
Executantul se obliga ale a despagubi Achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii ?i ac|iuni injusti^ie. ce rezulta din incalcarea culpabila de catre executant a unor
drepturi de proprietate intelectuala (...)
b) daune-interese, costuri, taxe $i cheltuieli de orice natura aferente, imputabile executantului.
Raspuns 11:
Prevederile art. 14.12 din Clauzele contractuale raman neschimbate.
Intrebare 12:
Solicitam clarificarea art. 14.14 din contract in sensul mentionarii la ce termen va referiti,in care
executantul trebuie sa completeze sau sa remedieze constatarile facute de catre achizitor.
Raspuns 12:
Expresia "termen" inclusa in art. 14.14 din Clauzele contractuale se refera la termenul stabilit
pentru remedierea constatarilor facute de achizitor.
Prevederile art. 14.4 din Clauzele contractuale raman neschimbate.
Intrebare 13:
Solicitam clarificarea art. 14.15 din contract in sensul indicarii in concret a obligatiilor pe care le
are executantul cu trimitere la articolele relevante sub acest aspect din Legea privind circulatia pe
drumurile publice.
Raspuns 13:
Obligatiile pe care le are executantul se regasesc in legislatia specificata in art. 14.15 din
Clauzele contractuale.
Prevederile art. 14.15 din Clauzele contractuale raman neschimbate.
Intrebare 14:
Solicitam clarificarea art. 14.17 din contract in sensul mentionarii la ce obligatie va referiti pe
care o are executantul. Articolul in forma din prezent nu este clar §i complet.

Raspuns 14:
In art. 14.17 din Clauzele contractuale se face referire la obligafia executantului specificata la
art. 14.16 din Clauzele contractuale.
Prevederile art. 14.17 din Clauzele contractuale raman neschimbate.
intrebare 15:
Solicitam modificarea art. 15.1 din contract dupa cum urmeaza:
Achizitorul are obligatia de a preda amplasamentul liber de orice sarcini pentru executia
lucrarii in maxim 5 zile de la semnarea contractului.
Raspuns 15:
Prevederile art. 15.1 din Clauzele contractuale raman neschimbate.
Intrebare 16:
Solicitam completarea art. 15 din contract cu urmatoarele obligafii ale achizitorului:
1) Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principals hornelor de referintd, cdilor
de circulatie §i a limitelor terenului pus la dispozifia executantului, precum ^i pentru
materializarea colelor de nivel in imediata apropiere a terenului.
2) Achizitorul are obligafia de a examina ^i mdsura lucrdrile care devin ascunse in eel mult 5
zile de la notificarea executantului
3) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ^i a oricaror alte
informaiii furnizate executantului, precum §i pentru dispozitiile §i livrdrile sale.
Raspuns 16:
Prevederile art. 15 din Clauzele contractuale raman neschimbate.
A

Intrebare 17:
Solicitam reanalizarea art. 16.2 lit a) avand in vedere ca este mentionata o dubla negatie.
Apreciem ca articolul ar trebui sa aiba urmatorul con^inut:
Achizitorul neglijeazd/nu-^i tndepline$te o obligafie care este in atributia sa si prin aceasta il
pune pe executant in imposibilitatea de a putea executa lucrarea.
Raspuns 17:
Art. 16.2 lit a) va avea urmatorul con^inut:
a) Achizitorul neglijeaza o sarcina care este in atributiunea sa si prin aceasta i l pune pe executant
in imposibilitatea de a putea executa lucrarea.

intrebare 18:
Pentru egalitatea de tratament si pentru respectarea principiilor egalitatii de tratament,
proportionalitatii §1 asumarii raspunderii reglementate de art. 2 alin. 2 din Legea 98/2016

solicitam inserarea unui alineat la art, 16.3 din contract care sS prevada in mod echivalent §i
dreptui executantului de a solicita daunele/prejudiciile suferinte ca urmare a rezilierii
contractului din culpa achizitorului.
Raspuns 18:
Art. 16.3 din Clauzele contractuale va avea inclus §i lit c) cu urmatorul continut;
"c) Rezilierea contractului din vina achizitorului pentru motivele prezentate la art. 16.2 lit. a)
duce §i la plata de catre acesta a daunelor pricinuite (care vor fi dovedite cu documente
justificative de catre executant).'"
Intrebare 19:
Solicitam reanalizarea art. 18 din contract avand in vedere ca in cazul unei asocieri, societajile
asociate se identifica cu executantului, raspunderea acestora fa^a de achizitor fiind una solidara.
Raspuns 19:
Prevederile art. 18 din Clauzele contractuale raman neschimbate.
Intrebare 20:
Pentru egalitate de tratament §i respectarea principiului egalitatii de tratament reglemenlat de
art.2 din Legea 98/2016, va solicitam sa modificaji art. 21 primul alineat din Contract in sensul
precizarii ca penalitatile aplicabile executantului in caz de neindeplinire a obligatiilor
contractuale sunt calculate la valoarea obligatiilor neexecutate/executate cu intarziere.
Facem trimitere in acest sens §i la practica C N S C anexata.
Raspuns 20:
Prevederile art. 21 din Clauzele contractuale raman neschimbate.
Intrebare 21:
Solicitam inserarea unui articol in contract care sa reglementeze situatia intarzierilor survenite in
executia lucrarilor din cauze neimputabile executantului dupa cum urmeaza:
In cazul in care:
a) volumul sau natura lucrdrilor neprevdzute;
b) conditiile climaterice nefavorabile,
c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreazd Antreprenorului .^i nu a survenit prin
incdlcarea Contractului de cdtre acesta;
indreptd(esc Antreprenorul de a solicita prelungirea termenuiui de executie a lucrdrilor sau a
oricdrei pdr(i a acestora, atunci, pdrfde vor stabili:
- prelungirea duratei de executie la care Antreprenorul are dreptui;
- perioada de suspendare a duratei de executie, dupa caz.
- Totalul cheltuielilor suplimentare care se adaugd la pretul contractului.

Raspuns 21:
Se vor respecta prevederile §i reglementarile legii privind calitatea in constructii.
Intrebare 22:
Solicitam inserarea unui alineat la art. 21 din contract avand urmatorul continut:
Fara a prejudicia dreptui executantului de a solicita penalitdfi de intarziere, acesta are dreptui
de a sista lucrdrile sau ale a diminua ritmul execu(iei dacd achizitorul nu-si indeplineste
obligatiile prevazute in contract sau cele care derivd din contract ori dispozitiile legale in
materie; in acest caz, va notifica, in scris, acest fapt achizitorului. Costurile de protejare a
lucrdrilor pe perioada suspenddri, precum si orice alte costuri stuplimentare suportate de cdtre
executant ca urmare a suspenddrii lucrdrilor vor fi imputate achizitorului, din culpa cdreia a
operat suspendare. Suspendarea opereazd de drept, in urma notificdri transmise in acest sens
achizitorului.
Clauza este uzuala in contractele de achizijie publica ?i reprezinta o expresie a exceptiei de
neexecutare a contractului.

Raspuns 22:
Drepturile §i obligatiile achizitorului §i executantului au fost precizate in cadrul art. 14 §i art. 15
din Clauzele contractuale.
Prevederile art. 21 din Clauzele contractuale raman neschimbate.
Intrebare 23:
Solicitam clarificarea art. 24.3 din contract in sensul mentionarii In mod clar §i neechivoc ca
refuzui la plata poate sa vizeze doar situa^iile prevazute la literele a, b §i e de la art. 24.3.
Raspuns 23:
Prevederile Art. 24.3 din Clauzele contractuale include punctele a), b), c).
Prevederile art. 24.3. din Clauzele contractuale raman neschimbate.
Intrebare 24:
Solicitam inserarea in contract a unui capitol care sa reglementeze -— Comunicarile din Contract
§i care sa men^ioneze totodata, termenul de raspuns al partilor la corespondenta primita cu privire
la desfasurarea contractului.
Raspuns 24:
Se vor respecta termenele de raspuns al partilor specificate in comunicari.
Intrebare 25:
Va rugam sa ne comunicari care este limita maxima a penalitatilor de intarziere suportate de
catre par^i.

Raspuns 25:
Se vor respecta prevederile Cluzelor contractuale.
Intrebare 26:
Solicitam sa ne comunicap daca se acorda avans, iar in caz afirmativ sa ne transmiteti termenele
§i conditiile de acordare a avansului.
Raspuns 26:
Termenele de plata au fost stabilite in art. 12 din Clauzele contractuale.
intrebare 27:
Va rugam sa ne comunicati daca este necesara prezentarea unei asigurari pentru toate riscurile.
Raspuns 27:
Documentele care trebuie prezentate au fost specificate in documentatia de atribuire.
Intrebare 28:
Va rugam sa ne comunicati daca $i cand se va publica forma finala a contractuiui,completata cu
eventualele modificari aduse prin clarificari, astfel incat sa poata fi semnat de catre ofertanti, spre
insusire, §i depus in timp util la oferta.
In cazul in care nu se va publica va rugam sa ne comunicati cum trebuie sa se procedeze de catre
ofertanti cu privire ia insu§irea modelului de contract (in cazul in care s-au adus modificari la
acesta prin clarificari), astfel incat insu§irea sa vizeze nu doar forma contractului publicata
initial, ci §i modificarile aduse la acesta prin raspunsurile la clarificari.
Raspuns 28:
Forma finala a contractului se va intocmi avand in vedere raspunsurile la solicitarile de
clarificari precizate in prezenta adresa.
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pprezentateprezentateprecizate in prezenta adresa.

