PREȘEDINTE

Nr. 18679 din 04.10.2021

CLARIFICARI LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE
SIMPLIFICAT SCN1092926 DIN 14.09.2021 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE
ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: Servicii de elaborare
documentație tehnică, faza DALI pentru investiția „Amenajare accese și sisteme de colectare și
evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: Gâlgău - Poiana Blenchii - lim. jud. MM”
CLARIFICARE NR.1
Întrebare nr. 1:
Referitor la Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI pentru investiția „Amenajare
accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: Gâlgău - Poiana
Blenchii - lim. jud. MM” pentru atribuirea contractului de achiziţie publică COD CPV 71322500-6
Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2), vă adresăm următoarea
solicitare de clarificări cu privire la:
1.Verificatorul de proiecte la cerinta Af
Conform prevederilor legislative in vigoare ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
articolul 23: "Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale
referitoare la calitatea constructiilor:...c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor
verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre investitori...".
In plus, conform Regulament aprobat de H.G. nr 742/2018 art.6.,alineat (2): " Verificarea tehnică a
proiectelor
se
realizează
potrivit
legii,
prin
grija
şi
responsabilitatea
investitorului/proprietarului/administratorului, după caz, pe domenii/subdomenii de construcţii şi
specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile
stabilite de proiectant/proiectanţi şi precizate în proiect."
In consecinta va rugam sa ne confirmati ca verificarea studiului geotehnic la cerinta Af este sarcina
Autoritatii Contractante conform specificatiei din Caietul de sarcini „...verificatori tehnici atestati
angajati de catre Autoritatea Contractanta conform prevederilor legale in vigoare...”
Vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai
sus.
Vă mulţumim!
Răspuns nr. 1:
Verificarea studiului geotehnic la cerinta Af este sarcina autoritatii contractante.
PREȘEDINTE,
DINU IANCU-SĂLĂJANU,
Șef Serviciu,
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Consilier achiziții publice,
Dîrjan Alina Monica

