L

UA
ńdf€**1 5k}bfiärle' sţÍedłťËţ8*6Fĺg,iíţŕ"t" Üř&Ü*,*. Jud*ţţJl lä[*ĺţił*"üt}l {$8$sââ
Tałaľon:*â{.trž3 ţ .{çţ, Fäfi: **43.ľ* 1 3. ĺ 4s
ţŕŕřb$łt6:ł'ţlĺF/.sŕij1łŕlłs'$Üł:łrcíłil"ĺ*
#łţţe|ţýĺťJ**.&rí'łłť1ĺ*łËĺilt9l*bsälä.íű,

Compartiment Achiziţii Publice şi Concesiuni
Nr. 56305/02.07.2018

CLARIFICARE Nľ. 1

Îľłľnľ1IAoPERÄToRILOR ECONoMICI,

inteľesaţi să paľtĺcĺpela selecţĺade ofeľte în
vedeľea atľĺbuľÍicontľactului de achiziţĺe publĺcă având ca obiect ,,Servicii de consultanţă pentru
elaboľarea studiului de opoľtunitate privind modeľnizarea transportului public local înMunicipiul
Slobozia".

Anunţ publĺcitate înSEAP nľ. ADV102l438l29.06.2018

la

Cu pľivire la solicitaľea de clarificăľi pľimită prin e-mail şi înľegistrată autoľitatea
contractantă cu nľ. 56229102.07 .2018, adresată de un opeľatoľ economic, potenţial ofeľtant la achiziçia
directă mai sus menţionată, vă comunicăm întľebăľileşi răspunsurile la acestea:
Întľebaľeanľ. 1: A. Vis-a-vis de pľecizaľea din Caietul de Sarcini 50655107.06.2}I8,pag
8.

8:

ASIGURAREA CALITĂŢII

ofeľtanţii vor prezenta ceľtificatul emis de organisme independente caľe atestă respectarea
standardeloľ de asigurare a calită1ii conform ISo 9001 şi 14001 sau echivalent pentru seľvicii de
proiectare de soluţii de mobilitate urbană şi transport.

Va adľesăm uľmătoarea solicitaľe de clarificăľi:
Având învedeľe că acęastă achiziţie publică arę codul CPv 7931I2OO-7 _ Servicii de realizatea de
studii (Rev.2), vă solicităm să permiteţi partĺcipaľeaîncadrul acestei achĺziţii diľecte
a

şĺ

ofertanţiloľ car€ pot demonstľa îndeplinireaceľĺnţeloľvĺzând standaľdele de calitate pentľu
codu| CPY licitat, respectiv Serviciĺ de ľealizaľe de studĺĺ,şi nu numaĺ pentru seľvicii de
pľoiectare de soluţĺi de mobitĺtate uľbană şĺtranspoľt.

Răspuns: Autoritatea Contractantă permite paľticiparea încadľul acestei achiziçii diľecte a
şi
ofertanţiloľ care pot demonstra îndeplinirea cerinţelor vizänd standardele de calitate pentľu codul

CPV

licitat, respectiv Servicii ďe ręalizare de studii, şi nu numai pentru servicii de pľoiectaľede soluţii de
mobilitate urbană şi transpoľt.

1

Înfuebaľeanr.2z B. Vis-a-vis de precizarea din Caietul de Sarcini 50655/07.06.2018, pag

8:

A. Manager de Pľoiect _ Expert Transport Public
Ceľi nţe impuse

privind cali

cęrtiťtcaľe profesională

ťr

carea pľo fesională

:

CNFPA înmanagementul pľoiectelor cod CoR 242l0I

Vă adľesăm uľmătoaľea solicitaľe de claĺiťrcăľi:
Având învedere că ceľinţele vĺzând expeľienţa anteľioaľă a managerului de pľoiect pot Íi demonstrate
şi pľin contractę anterioare pentru pozi1ia de ,,manager de pľoiect'' încadrul unor contľacte anteľioaľe
vizänd proiectarea sistemelor de transpoľt _ studii de opoľtunitate pľivind modernizaľea tľanspoľtului,

vă solĺcităm să permĺteţipaľticĺparea încadrul acesteĺ achĺziţii diľecte şi a ofertanţiloľ care pot
demonstľa capacĺtatea pľofesională a Manageľuluĺ de Proĺect - Expeľt Transpoľt Publĺc pľin
pľezentaľea de contľacte de

''manageľ

de pľoiect''.

Răspuns: Autoľitatea Contľactantă permite paľticiparea încadrul acestei achizíţíidiľecte şi a
ofeľtanţiloľcaľe pot demonstra capacitatea pľofesională a Managerului de Proiect _ Expeľt Transpoľt
Public prin pľezentarea de contracte de ,,manager de proiect''.

Pľecizăm însăcă Managerul de proiect trebuie să îndeplinească cerinţa impusă privind caliťtcaľea
profesională: studii superioaľe specializaĺea îndomeniul tľanspoľtuľiloľ.

Pľimaľ,
Adľian

Administratoľ
Puia Gheoľghe

Mocioniu

Diľectoľ Tehnic,
Iorga
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