CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA
CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICO FINANCIARĂ
SERVICIUL ACHIZIŢII, ANALIZĂ PIAŢĂ, URMĂRIRE CONTRACTE

CATRE TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI
Urmare solicitării de clarificări, din partea unui operator economic, la documentaţia de
atribuire, publicată în data de 23.05.2018 la adresa www.cjc.ro la secţiunea Anunţuri, Achiziţii
publice - Anunţuri Achiziţii, referitor la Achiziţia serviciului având ca obiect: „Întocmire proiect
tehnico-economic, faza DALI – Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) la
obiectivul „Amenajări interioare/exterioare, consolidare şi modernizare imobil D+P+1E – pentru
Serviciul de Medicină Legală Constanţa din Str. Ştefan cel Mare nr. 133”, vă aducem la
cunostinţă următoarele:
Intrebare 1: Se acceptă inginer cu drept de realizare studiu geotehnic în loc de inginer geolog?
Raspuns 1: Se accepta prestarea serviciului de realizare a studiului geotehnic de către inginer
geolog/inginer geotehnician (inginer cu drept de realizare studii geotehnice).
Întrebare 2: Se acceptă o persoană pe una sau mai multe poziţii de specialist? (de exemplu
inginer instalaţii sanitare, încălzire şi termice este o singură specializare, etc.).
Răspuns 2: Se accepta o persoană pe mai multe poziții de specialist.
Întrebare 3: Conform caiet de sarcini, solicitaţi dovada încheierii asigurării de răspundere
profesională cu valabilitate, conform prevederilor din Legea nr. 10/1995 republicată, privind
calitatea în construcţii. Se acceptă o singură asigurare care acoperă toţi specialiştii din cadrul
societăţii sau o asigurare care se va realiza după semnarea contractului, care va acoperi
valoarea integrală a preţului din contract?
Răspuns 3: Se acceptă o asigurare, valabilă la data depunerii ofertei, care acoperă toți
specialiștii din cadrul societății şi care să acopere integral valoarea pe care o ofertati.
Intrebare 4: Solicit prelungirea termenului de depunere a ofertei cu 2 zile lucrătoare, având în
vedere complexitatea ofertei.
Raspuns 4: Având în vedere complexitatea ofertei, invocată de dumneavoastră, precum şi faptul
că toţi operatorii economici interesaţi de depunerea de ofertă, au dreptul de a lua la cunoştinţă
clarificările aduse la documentaţia de atribuire a contractului având ca obiect : „Întocmire
proiect tehnico-economic, faza DALI – Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)
la obiectivul „Amenajări interioare/exterioare, consolidare şi modernizare imobil D+P+1E –
pentru Serviciul de Medicină Legală Constanţa din Str. Ştefan cel Mare nr. 133”, termenul de
depunere a ofertei se prelungeşte până la data de 08.06.2018, ora 13:00.
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