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SERVICIUL ACHIZIȚII ȘI DERULARE CONTRACTE 

BIROUL ACHIZIȚII ȘI DOCUMENTAȚII TEHNICE 
 
 

Răspunsuri la solicitările de clarificări  nr. 3063 din 14.05.2020 Procedura la achiziție de servicii 

de inspecție tehnică a efectuării lucrărilor publice  

Anunț AD1146836 

 

Solicitare de clarificare 1: 

Având în vedere starea de urgență și efectele provocate de aceasta, vă rugăm să confirmați că 

operatorii economici vor completa doar declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 

165 și Art. 167 din Legea 98/2016, solicitată în fișa de date și că certificatele fiscale eliberate de 

ANAF și de Administrația Publică Locală vor fi prezentate de ofertantul declarat câștigător  înainte de 

semnarea contractului. 

Răspuns 1:  

Da, vor trebui completate doar declarațiile privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 165 și 

Art. 167 din Legea 98/2016, certificatele fiscale eliberate de ANAF și de Administrația Publică Locală 

vor fi prezentate de ofertantul declarat câștigător înainte de semnarea contractului. 

 

Solicitare de clarificare 2: 

În Caietul de sarcini se menționează efectuarea unor sondaje (teste, expertize, carote, etc.). Vă rugăm 

să clarificați dacă activitatea de carote este obligatorie. 

Răspuns 2:  

Efectuarea unor sondaje  respectiv, teste, expertize, carote, etc. va fi decisă pentru fiecare amplasament 

în parte, de către prestator în funcție de necesitatea rezultată din inspectarea amplasamentului. 

 

Solicitare de clarificare 3: 

Dacă răspunsul la înrebarea nr. 2 este afirmativ, vă rugăm specificați: 

3.1. Câte carote trebuie efectuate pentru fiecare unitate de învățământ? 

3.2. Pentru utilajul de carotare sunt impuse specificații tehnice sau condiții de omologare/certificate? 

Răspuns 3:  

3.1 Numărul de sondaje  respectiv, teste, expertize, carote, etc., va fi decis de către prestator în funcție 

de necesitatea rezultată din inspectarea amplasamentului. 



3.2. Nu sunt impuse specificații tehnice sau condiții de omologare/certificate pentru utilajul de 

carotare.  

Prestaorul hotărăște procedura de testare, expertizare, carotare precum și tipurile de utilaje ce urmează 

a fi utilizate în funcție de necesitatea rezultată din inspectarea amplasamentului.   

Solicitare de clarificare 4: 

Vă rugăm să specificați dacă valoarea costurilor de aducere a amplasamentului la starea inițială 

(reparații în urma efectuării testelor de verificare distructive – carotare) este inclusă în valoarea 

estimată, respectiv dacă face parte din viitorul contract? 

Răspuns 4:  

Costurile de aducere a amplasamentului la starea inițială (reparații în urma efectuării testelor de 

verificare distructive-carotare) nu sunt incluse în valoarea estimată. 

 

 
 Întocmit Virginia Butoriu  
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