PREȘEDINTE

Nr. 13078 din 26.07.2022

Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI
Ref. la documentația de atribuire anexată anunțului de participare CN1044489 / 03.07.2022
publicat în SEAP pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca
obiect: Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții
„REABILITARE ȘI CONSOLIDARE DJ 191 G: CRASNA (DJ 108G) – MARIN – VALCĂU DE JOS
(DJ 191D), KM 0+000 – 11+615”
RĂSPUNS CONSOLIDAT
În conformitate cu prevederile art. 160 alin. 2 coroborate cu prevederile art. 161 alin. 2
din Legea 98/2016, Autoritatea Contractantă răspunde tuturor solicitărilor de clarificări,
transmise în termenul indicat la capitolul 1.3) Comunicare din FIȘA DE DATE:
Solicitare de clarificări

(1) În vederea întocmirii unor oferte care sa
poată fi analizate, comparate si evaluate in mod
unitar de către Comisia de evaluare, vă rugăm să
postați pe SEAP lista orientativă cu cantități de
lucrări.

(2) Referitor Ia cerința privind „experiența
similara lucrări", in conformitate cu legislația in
vigoare ("Ordonanța nr.43/1997privind regimul
drumurilor" - art. 11 alin(l), "Ordinul nr.
1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind construirea si modernizarea drumurilor art. 1.3 "] care prevede "Drumurile de interes
național, județene și comunale își păstrează

Răspuns
Având în vedere tipul procedurii de
"proiectare și execuție lucrări” fiecare
ofertant își va întocmi oferta ținând cont și
respectând indicatorii tehnici din cadrul
documentației tehnice faza DALI publicate
în SEAP.
Oferta financiară trebuie să includă toate
costurile rezultate din documentația de
atribuire și din propria propunere tehnică.,
în funcție de organizarea propusa.
Nu sunt limitări între capitole/subcapitole
bugetare.
Se acceptă ca experiență similară și prestări
servicii de proiectare, execuție lucrări
pentru drumuri județene/naționale care se
suprapun peste străzi. În acest sens,
ofertanții vor face dovada că pe
strada/străzile prezentate ca experiență
similară
se
suprapun
drumuri
județene/naționale.

Solicitare de clarificări
categoria funcțională din care fac parte și
sunt considerate continue și atunci când
traversează localitățile, servind totodată și ca
străzi", va rugam sa confirmați faptul ca, pentru
dovedirea experienței similare, operatorul
economic poate prezenta inclusiv contracte de
prestări servicii/lucrări de realizare construcție
nouă, și/sau modernizare, și/sau extindere /și
sau reparații străzi ale căror amplasamente
coincid cu amplasamentele unor drumuri de
interes național si județean care traversează
localități (acestea servind totodată si ca străzi].
(3) Va solicitam sa precizați sub ce forma se vor
oferta cheltuielile pentru relocări și să
menționați utilitățile necesare spre relocare.

Răspuns
Clasa tehnică a drumurilor prezentate ca
experiență similară trebuie să fie minim IV.

Cheltuielile pentru relocările de utilități se
vor oferta ca sumă forfetară.

Utilitățile necesare a fi relocate sunt cele
Vă rugăm să ne indicați daca toți ofertanții vor indicate în avizele puse la dispoziția
cota aceeași suma pausala pentru acestea.
Ofertanților, încărcate pe SEAP, respectiv:
gaze naturale, alimentare cu energie
Vă solicităm respectuos decalarea termenului electrică și telefonie
de depunere cu 15 zile calendaristice pentru ca
fiecare ofertant sa poată întocmi o oferta corecta Termenul de depunere a ofertelor se
si competitiva având in vedere complexitatea menține cel precizat în Anunțul de
lucrărilor solicitate prin documentație.
participare.
(4) Va rugam sa ne puneți la dispoziție si Paginile 29-46 din DALI nu fac obiectul
paginile 29-46 din DALI
prezentei proceduri.
Având în vedere tipul procedurii de
"proiectare și execuție lucrări", fiecare
ofertant își va întocmi oferta (respectiv
cantitățile de lucrări) ținând cont și
(5) Pentru realizarea unei oferte unitare va respectând indicatorii tehnici din cadrul
rugam sa ne puneți la dispoziție FORMULARUL documentației tehnice faza DALI publicate
“6 Anexa formular de ofertare- component pe SEAP.
executie” completat in coloanele “cantitate” cu Autoritatea Contractantă nu impune
cantitățile pe baza cărora a fost stabilita anumite cantități sau sume forfetare pentru
valoarea estimată precum și valorile forfetare.
anumite categorii de activități, dar
ofertanții trebuie să aibă în vedere că au
obligația de a îndeplini toți indicatorii
tehnici din cadrul documentației tehnice
faza DALI.

Solicitare de clarificări

(6) Pentru a putea realiza graficul de execuție
tip Gantt cu toate diagramele solicitate va rugam
sa ne puneți la dispoziție listele de cantități
încadrate in articole de deviz fără de care nu se
pot întocmi cerințele de la punctul 7 din
formularul FORMULAR DE PROPUNERE
TEHNICĂ. In cazul in care nu ne puteți pune la
dispoziție liste de cantități încadrate in articole
de deviz va rugam revizuiți cerințele din
propunerea tehnica.
(7) In cadrul unor avize puse la dispoziție se
specifica case va executa un pod nou la km
6+140, lucrare care nu este prevăzută in DALI.
Va rugam clarificați.
(8) Va rugam sa eliminați din formularul
FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ cerințe
privind valori alocate in propunerea financiara.
(9) Referitor la III.1.3) Capacitatea tehnica si
profesionala: Cerința nr.1 - Experiența similară,
Ofertantul trebuie să fi dus la bun sfârșit*)
lucrări similare**) în ultimii 5 ani***) în valoare
cumulată de cel puțin 47.200.000,00 lei, fără
TVA. Se acceptă însumarea valorilor aferente
lucrărilor executate în cadrul a maximum 3
contracte.*) Prin lucrări duse la bun sfârșit se
înțelege: - lucrări recepționate pe obiecte, care
sunt însoțite de proces verbal de recepție
întocmit in conformitate cu prevederile legale si
tehnice aplicabile; - lucrări recepționate însoțite
de proces verbal la terminarea lucrărilor; lucrări recepționate însoțite de proces verbal de

Răspuns
La realizarea ofertei se vor avea în vedere
reglementările
tehnice
în
vigoare,
referitoare la tipurile de lucrări care fac
obiectul contractului.
La solicitarea Autorității Contractante,
ofertanții au obligația de a clarifica modul
cum au calculat cantitățile de lucrări care
fac obiectul contractului, și după caz
prețurile unitare ale acestor articole
comasate.
Așa cum s-a precizat și la răspunsul
anterior, având în vedere tipul procedurii
de "proiectare și execuție lucrări", fiecare
ofertant își va întocmi oferta ținând cont și
respectând indicatorii tehnici din cadrul
documentației tehnice faza DALI publicate
pe SEAP.

Podul respectiv nu face obiectul prezentei
proceduri.
Toate valorile din propunerea tehnică se
vor prezenta în procent (%) din valoarea
ofertată.

Se acceptă ca experiență similară și prestări
servicii de proiectare, execuție lucrări
pentru drumuri județene/naționale care se
suprapun peste străzi.
În acest sens, ofertanții vor face dovada că
pe strada/străzile prezentate ca experiență
similară
se
suprapun
drumuri
județene/naționale.
Clasa tehnică a drumurilor prezentate ca
experiență similară trebuie să fie minim IV.

Solicitare de clarificări
recepție finala. **) Prin lucrări similare se
înțelege: lucrări de construcție nouă, și/sau
modernizare, și/sau extindere /și sau reparații
în domeniul infrastructurii de transport rutier
de cel puțin aceeași complexitate ca cea
prezentă (drumuri județene, drumuri expres,
autostrăzi, etc.), va solicitam sa ne specificați
daca se accepta ca si experiența similara străzi,
întrucât tehnica de lucru pentru străzi sau
drumuri (drumuri județene, drumuri expres,
autostrăzi etc.) este aceeași, iar limitarea
experienței similare la infrastructura rutiera
(drumuri județene, drumuri expres, autostrăzi
etc.) apare ca fiind restrictiva.
(10) Referitor la îmbunătățirea terenului de
fundare în zonele predispuse cu blocaje de
piatra, vă rugăm să specificați pe ce lungime se
realizează aceste lucrări.

(11) Referitor la realizarea drumurilor laterale,
va rugam sa specificați pe ce lungime se
realizează si daca se păstrează aceeași structura
rutiera ca și structura rutiera proiectata.

(12) Referitor la accesele la proprietăți, vă
rugam să specificați numărul acestora și unde se
vor predispune placi de beton.

Răspuns

Având în vedere tipul procedurii de
"proiectare și execuție lucrări", fiecare
ofertant își va întocmi oferta ținând cont și
respectând indicatorii tehnici din cadrul
documentației tehnice faza DALI publicate
pe SEAP.
Amenajarea drumurilor laterale la
intersecția cu DJ se va realiza în limita
cadastrală a drumului județean / a
beneficiarului,
lungimea
drumurilor
diferind de la un drum la altul.
Se păstrează aceeași structura rutieră ca și
structura rutieră proiectată.
Având în vedere tipul procedurii de
"proiectare și execuție lucrări", fiecare
ofertant își va întocmi oferta ținând cont și
respectând indicatorii tehnici din cadrul
documentației tehnice faza DALI publicate
pe SICAP.
Acces proprietate cu diametru de 0,4 m
L=6.00m – min. 90 de buc
Acces proprietate cu diametru de 0,6 m
L=6.00m – min. 20 de buc

(13) Referitor la poziția kilometrica specificata
Așa cum reiese și din documentația tehnică
in titlul proiectului “Reabilitare si consolidare DJ
(DALI) încărcată pe SICAP, în urma
191G : Crasna(DJ 108G) – Marin – Valcau de Jos
elaborării DALI drumul județean 191G are
(DJ 191D), km 0+000 – 11+615”, proiectul se

Solicitare de clarificări
termina la km 11+615, iar in proiect este trecut
km 11+589. Va rugam sa ne specificați care este
poziția kilometrica finala corecta.
(14) Având in vedere ca in DALI este specificat
existenta de rețele de alimentare cu apa si
telefonizare, va rog sa ne transmiteți planurile
de situație anexate avizului companiei de apa,
avizului Telekom, respectiv RDS RCS.
(15) Având in vedere valabilitatea Certificatului
de Urbanism 7/17.02.2020 (08.03.2023), va
solicitam sa confirmați că este in sarcina
Autorității Contractante obținerea unui nou
Certificat de Urbanism in cazul in care
finalizarea procedurii de achiziție publica se
prelungește peste data de valabilitate a
Certificatului de Urbanism.

(16) Va solicitam sa ne comunicați daca
Autoritatea Contractanta are încheiat contract
pentru serviciile de deszăpezire pentru sectorul
de drum care face obiectul investiției si deci in
sarcina cui revin serviciile de întreținere a
drumului pe timp friguros.
In cazul in care acestea revin Antreprenorului va
solicitam sa precizați in mod expres ce activități
revin acestuia.

(17) Având in vedere prevederile art. 5.3. alin. 2
din Acordul Contractual vă solicităm să ne
comunicați care este valoarea cheltuielilor
diverse si neprevăzute in limita căreia se pot
aplica clauzele de revizuire.
(18) Având in vedere prevederile imperative
ale HG 1/2018 potrivit cărora „Beneficiari sunt
îndreptățiți sa elaboreze Condiții Speciale numai
cu privire la sub-clauzele enunțate in tabelul din
hotărâre, orice alta modificare a clauzelor fiind
lovita de nulitate”, va solicitam revizuirea

Răspuns
o lungime de 11,589 km, respectiv între km
0+000 – 11+589.

Autoritatea Contractantă a pus la dispoziția
potențialilor ofertanți toate documentele
existente.

Confirmăm că este in sarcina Autorității
Contractante obținerea unui nou Certificat
de Urbanism in cazul in care finalizarea
procedurii de achiziție publica se
prelungește peste data de valabilitate a
Certificatului de Urbanism.
Serviciile de deszăpezire pentru sectorul de
drum care face obiectul investiției pe timp
friguros pe perioada de execuție a
lucrărilor
intră
în
obligația
Antreprenorului până la recepția de la
finalizarea lucrărilor.
După recepția de la finalizarea lucrărilor
sarcina de întreținere a drumului pe timp
friguros aparține Autorității Contractante.
Vor intra în sarcina antreprenorului:
 curățare mecanizată;
 curățare manuală;
 împrăștierea
de
materiale
antiderapante (clorură de calciu,
sare, nisip etc. ) pentru prevenirea
poleiului.
Conform Devizului general, valoarea
cheltuielilor diverse și neprevăzute este de
4.200.000,00 lei fără TVA.

Se mențin prevederile contractuale așa cum
au fost ele publicate prin anunțul de
participare.

Solicitare de clarificări
modificărilor operate de către dvs. prin Acordul
contractuale in ceea ce privește sub-cauza 46.7.
– cu privire la modul de restituire a plaților in
avans – acestea trebuie restituite in cota
procentuala din totalul sumelor aferente
punctelor (a), (b) si (c)din sub-clauza 50.1
[Situația de lucrări].
(19) Va solicitam eliminarea formulării
introduse la sub-clauza 45.4 din Condiții
Specifice întrucât Clauza 45 se refera la Valoarea
Contractului si nicidecum la termene de plata.
Plățile se efectuează in conformitate cu
prevederile clauzelor 50 si 51 si motivat de
prevederea imperativa a HG 1/2018 potrivit
căreia „Beneficiari sunt îndreptățiți sa elaboreze
Condiții Speciale numai cu privire la sub-clauzele
enunțate in tabelul din hotărâre, orice alta
modificare a clauzelor fiind lovita de nulitate”,
aceste clauze nu pot fi amendate in ceea ce
privește termenul de plata de către autoritatea
contractanta.
(20) Durata totală a contractului este de 24 luni
de la data semnării acestuia, din care:
-- Etapa 1 - Elaborare documentații tehnice (PAC
și
POE,
documentații
pentru
obținere/actualizare avize, acorduri, AC) maxim 2 luni de la emiterii ordinului de
începere a serviciilor.
- Etapa 2 - Elaborare proiect tehnic, detalii de
execuție și caiet de sarcini(PT+DDE+CS) maxim 1 lună de la emiterea Ordinului de
începere a serviciilor pentru această etapă, după
obținerea Autorizație de construire;
- Etapa 3 - Asistență tehnică din partea
proiectantului - 12 luni de la emiterea Ordinul
de începere a lucrărilor
- Etapa 4 - Execuție lucrări – 12 luni de la data
emiterea Ordinului de începere lucrărilor.
Având in vedere durata contractului este de 24
de luni si este împărțită in cele 4 etape din care

Răspuns

Se mențin prevederile contractuale așa cum
au fost ele publicate prin anunțul de
participare.

Graficul contractului se regăsește indicat la
pag. 26 din Caietul de Sarcini.
Între aceste perioade de realizare a
serviciilor de proiectare este prevăzută și
durata necesară obținerii: avizelor,
autorizațiilor, etc.
În perioada celor 24 de luni se va tine cont
și de perioada de iarna / perioada
nefavorabila lucrărilor .

Solicitare de clarificări
2 luni servicii de proiectare si 12 execuție
lucrări însumează o durata de 14 luni .
Va rog sa ne precizați diferența de 10 luni de zile
ce înseamnă in cadrul acestui proiect . În durata
de 10 luni de zile ce activități trebuie cuprinse ?
- Vă rugăm sa ne precizați daca în perioada celor
24 de luni se va tine cont de perioada de iarna /
perioada nefavorabila lucrărilor ?
(21) In Fisa de date - II.1.4 Descrierea succinta
a contractului sau a achiziției/achizițiilor
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția
utilităților- 300.000,00
In fișierul 1 Parte scrisa studiu coexistenta DJ
191 G.pdf la pagina 21-22 DEVIZUL GENERAL al
Studiului de coexistenta rețele electrice cu
lucrări de modernizare DJ191G , scenariul 1 cel
recomandat/ ales. Valoarea lucrărilor este de
467.000,00 lei plus TVA iar in capitolul 1.4 –
Cheltuieli de relocare utilități dvs. ați cuprins
suma de 300.000,00 lei plus TVA , vă rugam sa
ne explicați unde este diferența de valoare de
167.000,00 lei plus tva?
(22) In Formularul Anexa 4 – Formular Excel Anexa formular de oferta - componenta
executie.xlsx , nu sunt prezentate cantitățile cu
valoarea 0 .
Vă rugăm să ne anexați încă o data anexa
formularului de oferta cu cantități estimative
prezentate de proiectant care au stat la baza
estimării valori de implementare a proiectului ?
Pentru a oferta in mod egal cantitățile necesare
implementării proiectului de către fiecare
ofertant in parte .
(23) Având in vedere volumul foarte mare de
lucru pentru elaborarea ofertei, in conformitate
cu solicitările din documentația de atribuire, in
timp util si in baza art. 153 din Legea 98 / 2016
privind achizițiile publice , solicitam prelungirea
perioadei pentru elaborarea ofertelor cu încă 3
zile .

Răspuns

Devizul de la pagina 21-22 din fișierul 1
Parte scrisa studiu coexistenta DJ 191 G.pdf
DEVIZUL GENERAL nu este devizul lucrării.
Oferta financiară trebuie să includă toate
costurile rezultate din documentația de
atribuire și din propria propunere tehnică.
Nu sunt limitări între capitole/subcapitole
bugetare, în sensul că ofertele NU trebuie să se
încadreze
în
valorile
estimate
pe
capitole/subcapitole bugetare, așa cum au fost
ele indicate in Documentația de atribuire.

Având în vedere tipul procedurii de
"proiectare și execuție lucrări", fiecare
ofertant își va întocmi oferta ținând cont și
respectând indicatorii tehnici din cadrul
documentației tehnice faza DALI publicate
pe SEAP.
Scopul prezentului contract nu este
realizarea unor cantități de lucrări ci
îndeplinirea tuturor indicatorilor tehnici
precizați în DALI.

Termenul de depunere a ofertelor se
menține cel precizat în Anunțul de
participare.

Solicitare de clarificări
Răspuns
(24) Având in vedere volumul mare de lucru
pentru pregătirea ofertei (inclusiv timpul
necesar pentru traducerea documentelor
ofertanților străini), perioada concediilor si
greutatea in obținerea ofertelor de la furnizori, Termenul de depunere a ofertelor se
termenul de depunere scurt pentru o lucrare menține cel precizat în Anunțul de
mare, va rugam sa fiți de acord cu decalarea participare.
termenului de depunere al ofertei cu cel puțin
30 zile astfel încât sa putem depune o oferta
corecta si atent elaborata, pe măsura
complexității proiectului.

PREŞEDINTE,
Dinu Iancu – Sălajanu

Sef Serviciul achizitii publice,
parteneriat public –privat
şi urmărirea contractelor
Vultur Maria

Întocmit,
Consilier achiziții publice
Turda Gavril

