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CLARIFICĂRI
privind achiziţia publică de servicii pentru elaborarea Expertizei tehnice de calitate în
vederea soluționării cauzelor apariției fisurilor în corpul depozitului neconform de deșeuri
de la Hârlău, obiectiv în cadrul contractului de lucrări „Închiderea depozitelor neconforme
de la Pașcani-Valea Seacă, Hârlău și Tg. Frumos”
Scrisoare de intenție 30501/27.10.2014
Clarificarea nr. 1
La solicitarea operatorilor economici, autoritatea contractantă formulează următoarele
clarificări:
Întrebare 1:
Referitor la procedura de achiziție directă, pentru atribuirea serviciilor pentru elaborarea
Expertizei tehnice de calitate în vederea soluționării cauzelor apariției fisurilor în corpul depozitului
neconform de deșeuri de la Hârlău, obiectiv in cadrul contractului de lucrări “Închiderea depozitelor
neconforme de la Pașcani-Valea Seacă, Hârlău și Tg. Frumos” publicată cu scrisoarea de intenție
cu nr. 30501/27.10.2014.
Prin prezenta …, vă comunicăm că intenționam să efectuam vizita în amplasament, pentru
întocmirea unei oferte conforme. În acest sens, vă rugăm să ne transmiteți data și ora la care putem
efectua vizita în amplasament, cu reprezentantul beneficiarului.
Răspuns 1:
Vizitarea amplasamentului se va face în prezența reprezentanților autorității contractante.
Participanții care vor să viziteze amplasamentul se vor prezenta la Depozitul neconform de deșeuri
de la Hârlău, în data de 30.10.2014, ora 12.00.
Pentru operatorii economici care nu pot vizita amplasamentul la data stabilită, vizitarea
amplasamentului se poate face individual, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-15.00, la data
stabilită de către aceștia, cu notificarea prealabilă a autorității contractante la nr. de fax
0232/214425, cu cel puțin două zile înainte de data la care se intenționează efectuarea vizitei.
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