Clarificări la
Procedura aferentă achiziției de servicii și lucrări pentru
Modernizarea / Reabilitare Vopsitorie și Hangar Pistă
Întrebarea 1.
Care este modelul de contract pentru această procedură ?
Răspuns:
Societatea IAR S.A., nu este o autoritate contractanta in intelesul legii 98/2016, procedura de
achizitie initiata nu este o procedura publica, sumele alocate procedurii nu provin din fonduri
publice sau asimilate, investitia fiind realizata exclusiv si integral din resursele proprii ale
societatii, drept pentru care societatea isi rezerva dreptul de a negocia contractul in mod direct
si numai cu ofertantul declarat castigator.
Întrebarea 2.
Având în vedere că pentru întocmirea unei liste cuprinzând cantitățile de lucrări – deviz pe
categorii de lucrări din cadrul ofertei financiare este necesar ca ofertantul să aibă cunoștință
despre datele proiectelor tehnice de specialitate care vor sta la baza executării lucrărilor ce fac
obiectul procedurii. În cazul în care nu puteți la dispoziție aceste informații anterior datei
stabilite pentru depunerea ofertelor vă rugăm să ne comunicați dacă se acceptă ajustarea
cantităților de lucrări, justificate de necesitățile prezentate prin proiectele de specialitate.
Întrebarea 3.
Pentru întocmirea programului de control al calității execuției, care depinde de lista
procedurilor tehnice de proiectare și de execuție a categoriilor de lucrări care urmează a fi
realizate, vă solicităm să ne puneți la dispoziție proiectele tehnice de specialitate. În cazul în
care nu puteți la dispoziție aceste informații anterior datei stabilite pentru depunerea ofertelor
vă rugăm să ne comunicați dacă se acceptă prezentarea ofertei tehnice doar cu mențiunea
angajamentului ferm de a prezenta și de a respecta programul de control al calității execuției în
cursul derulării contractului.
Răspuns la inrebările 2 și 3
Obiectul și scopul procedurii de achiziție este definit la cap. 3, la acest capitol s-a menționat în
mod expres că ofertantul trebuie să întocmească toate documentele necesare realizării
investiției. Oferta financiară se va detalia pe categorii de servicii și execuție lucrări așa cum
este stipulat la cap. 5.2.5 din procedură. Oferta tehnică trebuie să conțină un memoriu tehnic
pe specialități care să detalieze soluția tehnică de realizare a lucrărilor și să fie însoțotă de o
listă cu echipamentele semnificative prevăzute (cabina de vopsire, cabina de pregătire,
instalația de ventilație, instalația de încălzire, instalația electrică de iluminat și forță, etc.).

