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CompartimentAchiziţii Publice şi Concesiuni
Nr. 57367105.07.2018

CLARIFICARE Nľ.3
IN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI, Ínteľesaţisă paľtĺcĺpela selecţia de ofeľte în
vedeľea atľibuľii contľactului de achizĺţie publică având ca obiect ,,Seľvicii de consultan1ă pentľu
elaboraľea studiului de oportunitate privind modernizarca transpoľtului public local înMunicipiu1
Slobozia".

Anunţ publĺcĺtateînSEAP nľ. ADY1021438I29.06.2018
Cu pľivire la solicitaľea dę claľificări cu nr.454103.07.2018 primită prin e-mail şi înľegistľatăla
autoľitatea contractantă cu nľ. 56920104,07.2018, adresată de un operatoľ economic, poten1ia1 ofeľtant
la achiziţia diľectă mai sus menţionată, vă comunicăm întrebărileşi ľăspunsurile la acestea:

Întľebaľeanľ. 1: Încaietul de sarcini nľ. 50655/07.06.2018, cap.4 Descľieľea pľoiectului
şi a
ceľinţelor, paragľaful de la pagina 5:
"

Analize însarcini consultantului pentru fundamentarea investiţiilor

A.

Analiza asupľa liniilor de transpoľt public principale.

B" Analiza

C.

:

asupľa fluxului de călătoľi.

Dimensionarea flotei de vehicule necesară.

D. Descľieľefuncţională

şi tehnologică a vehiculelor, echipamenteloľ şi sistemelor.

E. Analiza economică şi financiaľă.
F. Studiul de Trafic Model M.
G,

Analiza de emisii GES".

Înacest sens, pentru tľanspaľenţăşi neîngrădiľeaparticipării la această pľoceduľă de achiziţie publică,

vă solicităm să ne pľecizaţi caľe este coľelarea punctului F. Studiu de traf,lc cu Studiu de opoľtunitate
ce urmęază a

fi elaborat pentľu Municipiul Slobozia? Se doreşte elaborarea unui Studiu de opoľtunitate

şi a unui Studiu de trafic încadrul acestei achiziţii?.

Răspuns: Înceea

ce pľiveşte Analizele însarcina consultantului pentľu fundamentarea investiţiiloľ,

enumeľate înCap. 4 din Caietul de sarcini nľ. 50655/07.06.2018, Municipiul Slobozia intenţionează
achizi1ia seľviciilor de consultantá atät înceea ce pľiveşte elaborarea Studiului de opoľtunitate, precum

1

şi a Studiului de Trafic' având învedeľe că acesta din uľmă va constitui
una din Anexele la Cereľea de
ťrnanţaľe ce va fi depusă încadrul Axei 4,
o.S. 4.1.

Întľebaľeanr'2: Încaietul de sarcini nr.50655107.06.2018,
cap.9 Cerinţe pentru ofeľtan1i pľivind

ľesuľseleumane:

"D' Expeľt eficienţă eneľgetică, analize GES întľanspoľturi
...... Certificare ANRE îndomeniul

eneľgetic

Înacest sens, pentľu tľansparenţă

şi neîngľădireapaľticipării la această proceduľ ă, de achiziţie publică,
vă solicităm să ne precizaţi care este motivaţia pentru
caľe se cer ceľtificări şi atestat e, atätatimp cât se
ceľe expeľinţă similară înelaboľaľea de studii pentru
implementaľea dee soluţii de mobilitate uľbană
caľe conduc la creşteľea perfoľmanţelor transpoľtului public
de călători, respectiv studii pentru
achiziçia de autobuze ecologice, sisteme de management
al tľaťrcului dedicate eficientizăľii
tľanspoľtului public.
Cęľtificatul ANRE este solicitate pentru analizacEs?
Pentru analizaGES nu este nevoie de un expert
certificat ANRE' Această analiză,GES este evaluată
de către un specialist întľanspoľtuľinicidecum
de
către un auditor energetic'

Răspuns: Cu pľivire la solicitarea de claľificăľi referitoare
la Cap. 9, lit. D din Caiętul de sarcini mai
sus menţionat' vă comunicăm că se va acceptaşi
ca expeľtul propus să fie expeľt înmobilitate urbană
şi nu numai îneficienţă eneľgetică, însăacesta va trebui să îşidovedească
experienţa înanalize GES,

prin documente relęvante (contracte' pľocese-verbale
de recepţie, recomandări etc.).

Pľimaľ,
Adrian N
Ż

DĺľectorTehnic,

Puia

Iorga

Responsabil achiziţie,
Dobre Ionela Eugenia
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