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Clarificare nr. 2 

 

 
Întrebarea nr. 1 

 Vă rugăm să precizați dacă vizitare amplasamentului este o cerință obligatorie și dacă în 

oferta tehnică trebuie prezentat Proces verbal de vizitare amplasament. 

Răspuns nr. 1  

 Având în vedere faptul că schița și caietul de sarcini nu sunt întocmite de personal tehnic de 

specialitate autoritatea contractantă a considerat că o vizită în teren ar fi relevantă la 

întocmirea ofertei. Nici vizita nu este obligatorie, nici prezentarea Prcesului verbal de 

vizitare amplasament. Totusi, autoritatea contractantă nu-și asumă dacă ofertantul va 

întocmi o ofertă tehnică neconformă datorită faptului că avea neclarități vis a vis de caietul 

de sarcini și totuși nu a vizitat amplasamentul.  

Întrebarea nr. 2 

 Având în vedere denumirea achiziției din anunțul de licitație, respectiv Înlocuire scări 

exterioare la un număr de 7 locuințele sociale din Valeni și Speranța și faptul că în 

Caietul de sarcini s-a idetificat un număr de 11 locuințe sociale (...) vă rugăm să precizați 

care este numărul corect de locuințe petru care se vor executa lucrări. 

Răspunsul nr. 2: 

 Răspunsul la acestă clarificare a fost deja încărcat de către autoritatea contractantă pe 

platforma electronica SEAP ca Varianta nr. 2/27.10.2022 ora 13
18

 și pe pagina de internet a 

instituției www.daspn.ro la rubrica Achiziții. Numărul de locuințe sociale la care se vor 

executa lucrări = 7bc. 

Întrebarea nr. 3 

 Vă rugăm să ne transmiteti formularele/declarațiile ce trebuie prezentate în cadrul ofertei în 

format editabil pentru a putea fi completate corespunzător 

Răspuns nr. 3: 

 Întrucât pe platforma eletronică SEAP nu exista posibilitatea încărcării mai multor 

documente cu extensii diferite, formularele solicitate de dvs. au fost încărcate pe pagina de 

internet a instituției www.daspn.ro la rubrica Achiziții în data de 26.10.2022. 

Clarificare din oficiu: 

 Treapta: 125/32/4 cm; 

 contratreapta 125/15/2. 

 

 

 
Întocmit,  

Șef Serviciu Achiziții Publice, Logistică, PSI 

Dana IRIMIA 

http://www.daspn.ro/
http://www.daspn.ro/

