PREȘEDINTE

Nr. 6280 din 11.05.2020

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE
PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR. SCN1066445 DIN 09.04.2020 PUBLICAT ÎN SEAP
PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND
CA OBIECT : “Achiziționare 2 buc Container modular PSI”
Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm
următoarele:
Întrebare nr. 1
Referitor la procedura simplificată pentru atribuirea contractului de achiziție publică
„Achiziționare 2 buc Container modular PSI”, COD CPV 34221000-2, vă adresăm următoarea
solicitare de clarificări cu privire la:
1. Formularul 12E – „Lista principalelor livrări de produse similare în ultimii 3 ani”
Deoarece în contractele anterioare, noi părțile am stipulat o clauză de confidențialitate
care ne interzice divulgarea obiectului contractual și a prețului acestora, nu avem dreptul
legal de a ne referii la acestea și de aceea vă solicităm să renunțați la FORMULARUL 12 E.
Vă rugăm să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele
menționate mai sus.
Răspuns nr. 1
Având în vedere:
- prevederile de la Paragraful 3 - Criterii privind capacitatea art. 178 alin. (1) și (2) din
Legea nr. 98/2016 „(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili prin
documentele achiziţiei cerinţe privind capacitatea tehnică şi profesională care sunt
necesare şi adecvate pentru a se asigura că operatorii economici deţin resursele umane
şi tehnice şi experienţa necesare pentru a executa contractul de achiziţie
publică/acordul-cadru la un standard de calitate corespunzător.
(2) Cerinţele privind capacitatea tehnică şi profesională stabilite de autoritatea
contractantă pot viza în special existenţa unui nivel corespunzător de experienţă, prin
raportare la contractele executate în trecut.”.
- prevederile art. 1 din INSTRUCŢIUNEA Nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în
aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art.
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192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
„Autoritatea/Entitatea contractantă are dreptul de a solicita, atât prin anunţul de
participare/de participare simplificat, cât şi prin documentaţia de atribuire, ca
operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie
publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru să facă dovada capacităţii sale tehnice
şi profesionale referitoare la experienţa în implementarea unui/unor
contract/contracte similar/similare atât ca tip şi complexitate, cât şi din punctul de
vedere al rezultatului/funcţionalităţii urmărite prin scopul contractului de achiziţie
publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce se atribuie prin respectiva
procedură.”;
prevederile art. 2 alin. (1) din INSTRUCŢIUNEA Nr. 2/2017 din 19 aprilie
2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a
prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile
sectoriale „(1) Autoritatea/Entitatea contractantă stabileşte cerinţele minime de
calificare şi selecţie precizate la art. 1, în corelare cu principiul proporţionalităţii, cu
scopul de a obţine o confirmare că operatorii economici care demonstrează îndeplinirea
respectivelor cerinţe au capacitatea şi experienţa necesară pentru a gestiona şi duce la
bun sfârşit, în condiţiile de performanţă impuse prin caietul de sarcini, contractul de
achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit.”,
Autoritatea Contractanta mentine cerinta privind experienta similara a operatorilsor
economici care depun oferta, conform prevederilor legale si ale cerintelor din Documentatia
de atribuire aferenta anuntului de participare simplificat cu nr. SCN1066445 din
09.04.2020.
Întrebare nr. 2

Nr.
crt.

2.

Anexa nr.1

LISTA
echipamentelor / accesoriilor care intră în dotarea containerului
ACCESORII P.S.I. CARE FAC PARTE
Nr.
INTEGRANTĂ DIN INSTALAŢIA SPECIFICĂ
U.M.
buc.
CONTAINERULUI
Furtun absorbtie-aspiratie apă, cu sistem de
prindere cu racord tip A, din poliuretan întărit cu
ml
Minim 10
spirala de otel, usor, cu o mare flexibilitate si
rezistenta la abraziune, frecare, flexiune.
Temperatura de lucru -20°C + 60°C.

Vă rugăm sa clarificati la ce se referă cerința și anume:
a. la faptul că trebuie minim 10 metri liniari de furtun cu caracteristicile menționate la pct.
2, coloana ”ACCESORII P.S.I. CARE FAC PARTE INTEGRANTA DIN INSTALAŢIA SPECIFICA
CONTAINERULUI”?
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b. sau este vorba de 10 segmente de astfel de furtun?
Dacă cerința se referă pct. b., vă rugăm să ne precizați lungimea fiecărui segment de furtun
și dacă segmentele respective trebuie să aibe montate racorduri STORTZ tip A?
Răspuns nr. 2
a) DA, trebuie sa fie o bucata de minim 10 ml cu respectarea caracteristicilor mentionate.
b) NU, furtunul nu este format din segmente de astfel de furtun, este format dintr-o
bucata.

PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc

Șef Serviciu,
Vultur Maria
Întocmit,
Dîrjan Alina Monica
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