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CLARIFICARE DIN INIȚIATIVA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI

Referitor la achiziția directă având ca obiect Servicii elaborare Expertiză tehnică, Audit
energetic, Studiu geotehnic cu verificare AF, Studiu topografic cu viză OCPI și
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), inclusiv devizul general
estimativ, la obiectivul de investiții finanțat prin P.N.R.R.: “Creșterea eficienței
energetice Liceul Pedagogic “Matei Basarab”, Municipiul Slobozia”, inițiată prin
publicarea anunțului de participare nr. 76555/21.07.2022 pe site-ul Primăriei Municipiului
Slobozia și a anunțului nr. ADV1305818 / 25.07.2022 în SEAP.

Pentru buna înțelegere și interpretare a cerințelor și specificațiilor din Caietul de Sarcini,
serviciul inițiator al achiziției publice, Serviciul Investiții și Lucrări Publice a înaintat
Serviciului Achiziții Publice adresa nr. 78556/29.07.2022, din care reies următoarele:

1. În ceea ce privește cerința minimă a Caietului de Sarcini “-Pentru plata
documentațiilor tehnico-economice, prestatorul va emita facura doar după ce
documentațiile respective au fost recepționate calitativ de către autoritatea
contractantă. Pentru documentațiile tehnico-economice la care proiectantul a stabilit
cerințe de verificare de către verificatori de proiecte atestați, recepția calitativă a
acestor documentații tehnico-economice va avea loc doar după ce acestea au fost
verificate și aprobate fără observații de către verificatorii de proiecte atestați în
condițiile legii, cu care autoritatea contractantă a încheiat sau urmează să încheie
contracte de achiziție publică. Recepția cantitativă a documentațiilor tehnico-
economice nu este considerată recepție calitativă și nu înseamnă că documentațiile
respective au fost aprobate și însușite de către autoritatea contractantă.” de la Cap. IV.
,,Obligațiile principale ale prestatorului", adresa Serviciului Investiții și Lucrări
Publice clarifică prin confirmarea faptului că verificarea tehnică a
documentațiilor cade în sarcina Autorității Contractante, verificatorii de proiect
trebuie să fie independenți față de proiectant, conform art. 8 din Anexa la H.G. nr.
925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertiză tehnică de
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calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și
completările ulterioare.

2. Referitor la cerința:
“-Ofertele serviciilor de proiectare prestate vor fi prezentate astfel:

ᵒ Relevee construcție
ᵒ Studiu geotehnic cu verificare AF
ᵒ Audit energetic
ᵒ Studiu topografic cu viza OCPI
ᵒ Studiu D.A.L.I. și verificare tehnică la rezistență și stabilitate” de la cap. IV. Obligațiile

principale ale prestatorului,

va avea următoarea formă:

“-Ofertele serviciilor de proiectare prestate vor fi prezentate astfel:
ᵒ Relevee construcție
ᵒ Studiu geotehnic cu verificare AF
ᵒ Audit energetic
ᵒ Studiu topografic cu viza OCPI
Studiu D.A.L.I. și expertiză tehnică la rezistență și stabilitate” de la cap. IV. Obligațiile
principale ale prestatorului.

Autoritatea Contractantă face mențiunea că respectivele clarificări din oficiu asupra
conținutului din Caietul de Sarcini, nu conduc la modificări substanțiale în ceea ce privește
atribuirea contractului de achiziție publică.
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