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SET NR. 1 CLARIFICARI
aferente achizi܊iei de „Servicii de verificare, reparare úi reîncărcare stingătoare” pentru
imobilele DirecĠiei Tehnice úi DirecĠiei Sociale din cadrul Academiei de Studii Economice
din Bucureúti”, cod CPV- 50410000-2 (Invitatia de participare nr. 3971/15.09.2016)

În urma unei solicitări de clarificări primită prin e-mail, din partea unui potenĠial ofertant pentru
achiziĠia de „servicii de verificare, reparare úi reîncărcare stingătoare” pentru imobilele
DirecĠiei Tehnice úi DirecĠiei Sociale din cadrul Academiei de Studii Economice din
Bucureúti”, cod CPV- 50410000-2 (Invitatia de participare nr. 3971/15.09.2016),
cu urmatorul con܊inut:
Intrebare: Vă rugăm să ne detaliaĠi urmatoarea prevedere înscrisă în caietul de sarcini al
achiziĠiei publice de servicii de verificare, reparare si reîncarcare stingatoare:
-cap. V Procedura de lucru, alin. 4 si cap. VIII RecepĠia serviciilor, ultima fraza:
PRETUL STINGATOARELOR NOI VA FI INCLUS IN TARIFUL FARA TVA,
AL PRESTATIEI PENTRU FIECARE TIP DE STINGATOR.
Intrebarea este cum putem include tariful stingătoarelor noi in tariful fara TVA
al prestaĠiei pentru fiecare tip de stingător?
Autoritatea Contractanta publica următoarea clarificare/raspuns:
Răspuns: Caietul de sarcini aferent achizi܊iei de „Servicii de verificare, reparare úi reîncărcare
stingătoare” pentru imobilele DirecĠiei Tehnice úi DirecĠiei Sociale din cadrul Academiei de Studii
Economice din Bucureúti”, cod CPV- 50410000-2 (Invitatia de participare nr. 3971/15.09.2016)
se modifica astfel:
1. La capitolul „Proceduda de lucru” paragraful avand urmatorul continut: „In cazul în care
se constată ca unele stingătore nu mai pot fi reparate úi reîncarcate datorită gradului
avansat de uzura úi / sau stingătoarele au iesit din uz datorită expirarii duratei normate
de utilizare, acestea vor ramâne la ofertant si vor fi înlocuite cu altele noi.”
Se inlocuieste cu urmatorul continut:
In cazul in care cu ocazia prestării serviciilor de verificare, reparare úi reîncărcare
stingătoare se va constata ca anumite stingatoare nu mai pot fi reparate úi reîncarcate
datorită gradului avansat de uzura úi / sau stingătoarele au ieúit din uz datorită expirării

duratei normate de utilizare, acestea vor fi restituite beneficiarului însoĠite de buletinele
de analiza respective fiind destinate casării.

2. La capitolul „Receptia serviciilor” paragraful avand urmatorul continut: Verificarea
calitătii prestaĠiilor va fi confirmată de catre Comisie de receptiei ar în cazul
stingătoarelor la care în urma verificării de catre ofertant, s-a constatat că numai pot fi
utilizate datorită gradului avansat de uzură úi/sau stingătoarele au iesit din uz datorită
expirarii duratei normate de utilizare, acestea vor ramâne la ofertant si vor fi înlocuite de
către acesta cu altele noi. PreĠul stingătorelor noi va fi inclus în tariful fară TVA, pentru
fiecare tip de stingător.
Se inlocuieste cu urmatorul continut:
Verificarea calitătii prestaĠiilor va fi confirmată de catre o comisie de receptiei
constituita conform deciziei Rectorului Academiei de Studii Economice din BucureЮti.
In cazul stingătoarelor la care în urma erificării de catre ofertant, s-a constatat că numai
pot fi utilizate datorită gradului avansat de uzură úi/sau stingătoarele au iesit din uz
datorită expirarii duratei normate de utilizare, acestea vor fi restituite beneficiarului
însoĠite de buletinele de analiza respective fiind destinate casării.
3.

La capitolul „Plata serviciilor”, paragraful avand urmatorul continut: Toate stingătoarele
se vor verifica, repara, reîncărca úi recondiĠiona/schimba în preĠul estimat.

Se inlocuieste cu urmatorul continut:
Toate stingătoarele se vor verifica, repara úi reîncărca în preĠul estimat.
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