Clarificări la
Procedura aferentă achiziției de servicii și lucrări pentru
Reamplasare/Modernizare Atelier „Tratament Termic-Oțeluri”
Reabilitare Atelier „Rezervoare Flexibile” și
Reabilitare Spații Productive în ob. 40 (atelier sudură, sablare, control color,ventilație)
Întrebarea 1.
Care este data corectă a depunerii ofertelor, 13.04.2020 sau 24.04.2020 ?
Răspuns:
Depunerea ofertelor se face până la data de 24.04.2020 – așa cum este stabilită la cap. 10 din procedură,
Înscrisurile de la cap. 5.3.2 alin. b și h se corectează corespunzător astfel:
Alin. b - Data limită pentru depunerea ofertei: 24.04.2020.
Alin. h - Plicul exterior trebuie să fie marcat doar cu adresa beneficiarului şi cu inscripţia:
SERVICII ŞI LUCRĂRI PENTRU REAMPLASARE / MODERNIZARE ATELIER
“TRATAMENT TERMIC – OTELURI”.
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 24.04.2020
Întrebarea 2.
Precizați dacă în contextul măsurilor adoptate prin OG nr. 29/2020 conform cărora ,,Pentru
obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență
și neachitate până la încetarea, potrivit alin. (4), a măsurilor prevazute de prezentul articol nu se
calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură
fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările ulterioare”, ofertantul trebuie să mai facă
dovada îndeplinirii obligațiilor eligibile de plată a impozitelor și taxelor către stat, a celor locale,
precum și a contribuției pentru asigurările sociale ?
Răspuns:
Neprezentarea, în cadrul ofertei, a Certificatului de atestare fiscală, solicitat la cap. 5.2.1 alin. a)
din procedură, nu duce automat la respingerea ofertei dar prezentarea acestuia se constituie într-o
apreciere mai bună a situației financiare a ofertantului.
Întrebarea 3.
Se poate participa numai pe secțiunea la care știm cel mai bine ce trebuie făcut ?
Răspuns:
Obiectul și scopul procedurii de achiziție este definit la cap. 3 din procedură, la acest capitol s-a
menționat în mod expres că ofertantul trebuie să întocmească toate documentele și să realizeze
toate lucrările necesare realizării investiției.
Este acceptată oferta depusă de către o asociere de firme dacă se îndeplinesc condițiile solicitate
în procedură și responsabilitățiile fiecărui asociat sunt clar definite.
Nu se admit ofertele parțiale sau incomplete.

