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Catre,
________________________________
Ref.:Solicitare de clarificari privind documentatia de atribuire prin licitatie deschisa a contractului de
achizitie publica avand ca obiect : „Proiectare si executie lucrari necesare redeschiderii circulatiei feroviare
si punerii in siguranta a liniei cf Suceava-Darmanesti-Cacica-Paltinoasa”
Intrebare 1: Avand in vedere cerintele cuprinse in cadrul cap V.4.1.(Informatii privind capacitatea
tehnica),lit.b: ofertantul poate efectua dovada experientei similare referitoare la indeplinirea si finalizarea
in ultimii 5ani a maxim doua contracte de refacere/constructii LC de catre operatorul economic ce va avea
in cadrul ofertei calitatea de subantrepenor?
Raspuns 1: În ceea ce priveşte cerinţa cuprinsă în cadrul Cap. V.4.1- Informaţii privind capacitatea
tehnică, litera b) privind experienţa similară, în conformitate cu prevederile OUG 34/2006, art. 190,
aliniatul (1), capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru
îndeplinirea unui contract, şi de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între
ofertant/candidat şi persoana respectiva.
În conformitate cu prevederile aceluiaşi art. 190, alineatul (2) în cazul în care ofertantul/candidatul îşi
demonstreazã capacitatea tehnicã şi profesionalã invocând şi susţinerea acordatã, în conformitate cu
prevederile alin. (1), de cãtre o altã persoanã, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care
beneficiazã, de regulã, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formã
autenticã, prin care aceasta confirmã faptul cã va pune la dispoziţia candidatului/ofertantului resursele
tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigurã susţinerea tehnicã şi profesionalã nu trebuie sã se
afle în situaţia care determinã excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180.
Intrebare 2 :Raportat la prevederile cap.V.4.2.(Informatii privind capacitatea profesionala), lit.a: ofertantul
poate sa prezinte ca dovada a capacitatii profesionale autorizatii/ agremente detinute exclusiv de catre
operatorul economic ce va avea calitatea de subantreprenor in cadrul ofertei.
Raspuns 2: Referitor la prevederile cap V.4.2 –Informaţii privind capacitatea profesională, litera a)
autorizaţii şi agremente deţinute valabile precizările de la punctul 1
Solicitarea de clarificari si raspunsul se publica in SEAP in Sectiune „Documentatie si clarificari” a
anuntului de participare
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