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CLARIFICARI
privind achizitia de SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER IN CADRUL PROIECTULUI
„CONSOLIDARE, REFUNCTIONALIZARE SI MANSARDARE CLADIRE MONUMENT
ISTORIC - STRADA V. ALECSANDRI, NR. 6, IASI",
Scrisoare de intentie nr. 4441/13.02.2019, Anunt de publicitate SEAP ADV
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Clarificarea nr.

La solicitarea operatorilor economici, autoritatea contractanta formuleaza urmatoarele clarificari:
intrebarea 1:
Avand in vedere cerintele/activitafile complexe ce revin echipei de supervizare a
lucrarilor (prevazute in Caietul de Sarcini Ia pct. 8.1) precum si pct.6 din Caietul de Sarcini Ia
"Durata Contractului" este prevazuta pentru prestarea serviciilor un termen de 14 luni de Ia data
Inscrisa in Ordinul de incepere a serviciilor, iar ca valoarea estimata: 25148 lei fara WA, ceea
ce inseamna o medie Iunara de 1796.28 lei fara TVA din care sunt suportate si costurile
aferente desfasurarii activitatii (transport; telefon; consumabile etc) in valoare de 40%, asadar
pentru retribuitia expertilor propriu-zisa ramane o medie lunara de 1077.77 lei fara TVA. Astfel
ne Intrebam cum sunt respectate dispozitiile O.U.G nr.114/2018 care Ia art.71, prevede: "Prin
derogare de Ia prevederile art. 164 a/in.I din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, in perioada 1 ianuarie 2019- 31 decembrie 2019, pentru
domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata de stabileste in
bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3000 lei lunar"? Aceste prevederi nu
doar ca sunt incalcate prin stabilirea unei sume cu mult mai mica decat cea garantata Ia
nivel national dar Autoritatea Contractanta are cerinte exagerate astfel ca doreste

si

"Efectuarea de masuratori zilnice", "Inregistrarea zilnica a evenimentelor de Ia locul de
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desfasurare a lucrarilor Intr-un jurnal al santierului" (pct. 3.4 din Caietul de Sarcini), de unde
rezulta cerinta prezentei zilnice In santier a expertilor. Va rugam sa clarificati!
Raspuns 1:
Activitatea dirigintelui se va deslasura preponderent pe perioada de executie a lucrarilor,
respectiv 12 luni, Ia care se adauga activitatile prestate Inainte de inceperea lucrarilor §i cele
aferente perioadei post-executie. Totodata, documentatia de atribuire aferenta prezentei
achizitii nu prevede obligativitatea prezentei permanente a personalului dirigintelui pe antier,
acesta neavand obligatia de a-si folosi resursele doar pentru prezentul contract de servicii.
Avand in vedere cele mentionate, consideram cä nu pot fi invocate prevederile art. 71 alin. (1)
din OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice i a unor
masuri fiscal - bugetare, modificarea Si completarea unor acte normative i prorogarea unor
termene, conform carora salariul de baza minim brut pe Ora garantat in plata pentru domeniul
constructiilor se refers la un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe lune.

Intrebarea 2:

Avand in vedere faptul ca Ia punctul 5 din Caietul de Sarcini este precizat ca " Pretul
contractului ramane ferm, in lei (nu se actualizeaza), pe toata durata de indeplinire a acestuia.
In acest sens, va rugam sa clarificati dace Ia stabilirea valorii contractului s-a tinut cont de
Instructiunea nr.2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publical sectoriala, ca
urmare a majorarii salariului minim garantat in domeniul constructiilor conform OUG
114/2018. Va rugam sa clarificati.
Raspuns solicitare 2:
La stabilirea valorii estimate a prezentului contract de prestari servicii, Autoritatea
Contractanta a luat in considerare prevederile lnstructiunii ANAP nr. 2/ 2018, respectiv ale art.
7, alin. (2), lit. b):
„(2) Vor fi asimilate situatiilor imprevizibile, care determine actualizarea prefului contractulur,
dupe caz, Si fare a se limita la, cele ce urmeaza (...): b) modificarea salariului minim aplicabil,
toata valoarea manoperei va fi actualizata cu un procent egal cu cel cu care a fost indexat
salariul minim (...)."
Asffel, Autoritatea Contractanta a considerat ca fiind necesara prezenta zilnica pe §antier a
personalului dirigintelui pentru aproximativ 4 ore/ zi lucratoare, cu un tarif orar de 17,928 lei, in
conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) din OUG nr. 114/ 2018.
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intrebarea 3:
Avand in vedere faptul Ca la punctul 5 din Caietul de Sarcini este precizat ca " Pretul
contractului ramane ferm, in lei (nu se actualizeaza) si clauza 5.3 din Conditii Specifice,
Revizuirea preturilor-Nu este cazul, iar Ia clauza 3.1.3 alin.2 "Valoarea facturilor va fi
proportional cu stadiul fizic executat al lucrarilor, exprimat procentual, calculate Ia valoarea
lucrarilor executate din totalul valoric al lucrarilor ", vã rugam sa clarificati cum se determine
pretul facturilor cand se schimba valoarea contractului de lucrari, avand in vedere ca aceasta
situatie duce Ia imposibilitatea Incasarii pretului contractului ferm.
Raspuns solicitare 3:
Valoarea facturilor emise in cadrul contractului de prestari servicii se va calcula in
conformitate cu prevederile clauzei 3.1.3. alin. (2) - Conditii Specifice din Proiectul de contract.
In cazul in care pretul contractului de lucrari se va majora ca urmare a aparitiei unor lucrari
suplimentare, pretul contractului de prestari servicii se va modifica in consecinta.
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