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Catľe,

Toti operatoľiĺ economĺcĺ ĺnteresati

Referitor la achiziţia directă avand ca obiect ,,Pľoiectare şi asistenţă tehnică din paľtea
pľoiectantului, achiziţie, montaj, puneľe în funcţiune centľale teľmice murale, inclusiv
instalaţia teľmică interioaľă şi instalaţii de utilizaľe gaze pentru locuinţe aflate în
patľimoniul/administraľea Municipiului Slobozia, judeţul Ialomi1ď'

Ca uľmaľea a solicitaľiloľ de claĺiÍicăľi ale rrnui opeľatoľ economic, potenţial ofeľtant,
ľăspundem la uľmătoaľele întrebări, după cum urmează:

Intrebarea nľ. 1
În situaçia în care ofeľta noastľă este declarată câştigătoaľe diń punct de vedere al preţului

cel mai scázut, în termen de 5 zile până la seÍlnarea contractului, se pot aduce documente în
completaľe"câľe pot fi stabilite de Achizitoľ în uľma artalizei ofeľtei?

Răspuns,nľ. 1

ofeľtele'śe evaluează, din punct de vederea al îndeplinĺii condiţiilor de paľticipaľe şi de
ptezehtarc a ofeľtei (descrise la cap. III şi VI din Instrucţiuni cătľe ofeľtan1i), iaľ ofertele care
îndeplinesc acele condiţii sunt consideľate oferte admisibile şi li se aplică criteriul de atľibuiľe
,,preţul cel mai scăzuť'. Dacă sunt necęsare completăľi ale documentelor, se voľ solicita
clarificări pe paľcuľsul evaluării, înainte de stabilĺľea câştĺgătoľuluĺ, cu ľespectaľea
pľincipiiloľ prevăzute Iaart.2 din Legearr.9812016 pľivind achiziţiile publice, cu modiťrcările

şi completăľile ulteľioaľe.

Înfuebarea nľ.2
Foľmulaľul 7a-Declaľaţia pľivind lista principaleloľ lucľăĺi executate în ultimii 5 ani,

însoţită, dupá caz, de anexa la declaraţie:
- Ce înseamnádupácaz?



- Fiind multe lucľări executate în ultimii 5 ani, se poate prezenta doaľ copie, semnată
confoľm cu originalul, a pľocesului verbal de recepţie la teľminaľea lucrăľilor?

Răspuns nľ.2
În Instrucţiuni către ofeľtanţi nr. 76543116.08.202l, C&P. IIl.2 2) Capacitatea tehnică şi

pľofesonală, ceľinţa la) Expeľienţa similaľă lucrăľi, se solicită pľezentaĺea Formularulul nÍ:
7a_Declaraţie pľivind lista principaleloľ lucrăľi executate în ultimii 5 ani; în acest formular
enümeľaţi lucrările executatę de dumneavoastră în ultimii 5 ani pe caľe le consideľaţi'mai
impoľtante; Fişa de experienţă similaľă _ Anexă la foľmulaľul nr. 7a, completată conform
modelului din secţiunea Foľmulaľe, trebuie prezentată pentru un număľ de contľacte din listă
(nu obligatoľiu pentru toate cele enumerate) caľe trebuie să îndeplinească condi1ia ,,valoare
cumulată de cel puţin 100.000'00 lei făľă TVA'', şi trebuie completată cu documentele
justiťrcative În copie ,,conform cu oľiginalul''; se acceptă orice document justificativ din caĺe
rezu|tă" că ofeľtantul a exęcutat în confoľmitate cu normele pľofesionale în domeniu si dus la
bun sfâľsit lucľăľi similare celor caĺe fac obięctul contľactului, inclusiv proces veľbal de
recepţie la terminaľea lucrărilor. Aceleaşi claľificăľi sunt aplicabile şi în cazul Formulaĺ nĺ.
7b _ Declaraţie privind lista principaleloľ servicii prestate în ultimii 3 ani.

Într-ébaľea nľ.3
La modelul de contract, trebuie adăugată obligativitatea Achizitorului de a pľezenta

Contractul de vanzare-cumpăraľe a gazelor natuľale, încheiat pentru fiecaľe apaľtament în
paľte, cu unuldintre fumiŽori.

Răspuns nľ.3
In Instrucţiuni cătľe ofeľtanţi, secţiunea VI.l. Modul de pľezentaľe a propuneľii tehnice se

ptecizeazä ca propuneľea tehnică trebuie să conţinăi ,: ... Proiecful de contract (confoľm
modelului din documentatia de atľibuire) însusit, semńat si stampilat pe Íiecare pagina;
eventualele obiectiuni sau propuneri cu pľiviľe la completaľea contracfului cu clavze speciÍice
se voľ formula în scris, sub foľma de claľificari, inainte de depuneľea ofeľtei, oľi se pot depune
in cadrul ofeľtei, sub forma de propuneľi de amendamente, pe caľe Autoľitâtea Contľactanta isi
tezeÍva dľeptul de a le accepta sau nu''.

Se poate accepta completarea contracfului cu o clauzá caľe să pľevadă că Achizitorul va
întreprinde demersurile necesaľe pentru a pune la đipozi1ia autoľităţii competente (Distľigaz
Sud Retele) documentele solicitate în vedeľea emiterii avizului tehnic_insta|aţie de utilizaľe
(contľaórul de vanzaľe-cumpăľaľe a gaze|or natuľale, încheiat pentru fiecare apaľtament în
paľté, cu unúl dintľe fuľnizoľi).

Înfuěbaľěa nľ.4
După ce primeşte Contľactul de vanzare-cumpăľaľe a gazelor natuľale pentru fiecare

apaľtament în paľte, Executantul va solicita emiteľea Avizului tehnic_instalaţie de utilizaĺe.
Depaľtamentul Clienţi din cadrul Distrigaz Sud Retele va emite o factuľă pentru ťrecare
apartament în paľte, pentru Ana|iza documentelor, în valoaľe de 70,00 lei Íăľă TVA, care
trebuie plătită de Titularul fiecărui contract. După ce va efectua plata, se va emite Avizul
tehnic.

Răspuns nľ.4
Se poate accepta completarea contľactului cu o clauzá caľe să prevadă că Achizitorul va

uľmăľi achitarea facturilor emise de Distrigaz Sud Retele pentru analiza documentelor şi
emiteľea Avizului tehnic.



Înfuebaľea nr.5
La teľminaľea lucrăriloro va Íi solicitată Punerea în funcţiune a consrrmatoľilor de gaze

natuľale, iar furnizorul va emite o nouă factuľă în valoare de 130,00 lei ňľă TVA, pentru
fięcare apaľtament în paľte. După ce se achită şi această factuľă de către Achizitor, se va face
pľogľarnaľea pentru PIF.

Răspuns nr. 5
Se poate accepta completaľea contľactului cu o clauzá caľe să stabilească răspundeľea :

achizitorului pentru achítaľea factuľii pentru PIF, pentru fiecare apaľtament în paľte.

Înfuebarea nľ. 6
Pentru instalaţia de încălziľe, pentru un apaľtament cu 1 cameră, trebuie să existe 1

ľadiatoľ în cameľă, 1 radiatoľ în bucătăľie şi 1 radiator în baie, în total 3 radiatoaľe. Dacă un
chiriaş aľe radiator şi pe hol sau şi în balcon' se va face Situaţie de lucrăľi suplimentaľe? Sau
nu se acceptă în execuţie astfel de situaţii?

Răspuns nľ.6
Nu se acceptă lucľări suplimentare.

Întľebaľea nľ. 7
Coloana de distľibuţie de pe casa scăĺii se va pľoiecta şi executa pentru suma tutuľor

apartamenteloľ de pe scara ľespectivă. Racordurile la coloana pentru apaľtamentele caľe nu fac
obiectul licitatiei, caľe sunt proprietate personală, se voľ executa sau nu?

Răspuns nr.7
Instalaţia đe gaze naturale pe fiecaľe scaľa de bloc se va pľoiecta la capacitate pentru

toate apaľtamentele de pe scara; ľacorduľile la coloana de distľibuţie peńtru apartamentele
pľoprietate personală se voľ executa cu acoľdul propľietarilor, uľmând ca ulterior vechiul
sistem de ľacoľđare să fie desfiinţat.

Intľebaľea nľ. 8
Dacă pľoprietaľii celoľlalte apaľtamente nu doresc să accepte situaţia de lucľăľi pentru

racoľdaľea apartamentelor lor, ce se va întâmpla cu ľacordurile loľ care sunt executate pe un
sistem.de lacordare caľe se va desÍiinţa?

'Răspuns nľ. 8
Sistérnűl,'de alimentare cv gaze natuľale vechi nefiind dimensionat coľespunzător se va

desťrinta. Racbľdaľea apaľtamentelor propľietate la coloana de distľibuţie se va executa la
costüri ,nrinime, care nu vor depăşi preţul din deviz pentru apaľtamentele caľe fac obiectul
licitaliei.

Întrebarea nr.9
La execuţia lucľăľilor de alimentare cu gaze natutale, de la postul de reglare şi până la

fiecaľe apaľtament în paľte, se poate utilizaţeava refolosită, din dezafectaľea instalaţiiloľ vechi
de pe casa scăľiloľ sau centrala teľmică? Aştept răspuns claľ la aceastżĺ situaţie. La execuţia de
lucrăľi similaľe, pentru blocurile ANL 2002 şi ANL 2003, Executantul a ľefolosit ţeava caľe
alimenta vechea centľală teľmică, iaľ cu ţeavaľefolosită a executat coloana de pe casa scăľii.

Răspuns nľ.9
Nu se ľefoloseste ţeava din instalaţia existentă. Conform caietului de sarcini, ,,PĘile



metalice dezafectate se vor preda la un achľzitor alftoriżat şi sumele vor intra în contul
municipalităţiľ'.

Întľebaľea nľ. 10
Pentru Íirma câştigătoare, după execuţia tufuľor lucľăľilor interioaľe şi exterioare pentru o

scaľă de bloc, se poate face PIF, Recepţie la terminaľea lucľăľilor şi Facturarea pentru scara

Răspuns nľ. 10 :

In Instrucţiuni cătľe ofertanţi, secţiunea VI.2. Modul de prezentare a propuneľii financiaľe
se precízează: ,'Foľmulaľul de ofeľta va fi însoţit de Anexa la formulaľul de ofeľtă în caľe se va
detalia modul de foľmaľe a pľeţului (deviz ofeľtă), pentru fiecaľe locaţie din caieful de saľcini ''.
Se poate face plata de factuľi paľţiale pebaza situaţiiloľ de lucľăľi acceptate de achizitor.

Întľebaľea nr. 11
Perioada de execuţie de 90 zile, se poate să decuľgă după obţinerea Avizeloľ tehnice

pentru toţi consumatorii de pe o scară de bloc?

Răspuns nr. 11
Da, la solicitaľea ofeľtantului; conform caietului de sarcini: ,,Pe perioada solicitării

măľirii coteloľ de gaze termenul de execuţie se suspendă, la solicitarea ofeľtantului''.

Intľebarea nr.12
Dacă se prezintă' ofeľta la sediul dumneavoastră pľin inteľmediul Biľoului unic de la

parter, mai trebuie tľimisă şi în foľmat electľonic, prin e-mail?

Răspuns nr,12
La cap. VI.3. Modul de prezentaľe a ofeľtei din Instrucţiuni cătľe ofeľtanţi este pľevŁută

doaľ tľansmiterea ofeľteloľ în foľmat ťtzic,Ia sediul autorităţii contractante, nu şi în format
electronic, prin e-mail.

Primar,
Dľagoş SOARE


