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Referință: clarificare 2 la documentația de atribuire a contractului de furnizare sisteme 
tranzotest pentru detectarea și localizarea traseelor de conducte/cabluri metalice îngropate - 7 
bucăți 

 
 

 Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la 
documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele: 

 
Intrebarea 1: Referitor la contractul de furnizare, vǎ rugǎm sǎ acceptați urmǎtoarele observații: 
- În spiritul reciprocităţii obligaţiilor asumate contractual, vă propunem ca Articolul 18.1 să stipuleze 

acelaşi condiţii privind majorările de întârziere (a se vedea Articolul 18.2), în sensul că achizitorul are 
dreptul de calcul a penalităţilor, din valoarea fara TVA a produselor nelivrate şi nu din preţul contractului. 

Solicităm această reciprocitate având în vedere prevederile articolului 1170 Cod civil, potrivit cărora 
“Părţile trebuie să acţioneze cu bună credintă atât la negocierea şi încheierea contractului cât şi pe tot 
timpul executării sale. Ele nu pot înlătura aceasta obligaţie” şi a articolului 1169 Cod civil care arată că 
“Părţile sunt libere să încheie orice contracte şi să determine conţinutul acestora în limitele impuse de 
lege, de ordinea publică şi de bunele moravuri”. 

Mentionam de asemenea ca echipamentele furnizate functioneaza independent, ele nefăcând 
parte dintr-un sistem. Eventuala livrare cu întârziere a unui aparat nu va impiedica utilizarea celorlalte. 

 
Răspuns: Nu se accepta propunerea de modificare, intrucat consideram ca exista reciprocitate in 

contract, in sensul ca art. 18.3. ii acorda Furnizorului intocmai dreptul de a obtine penalitati in cazul in 
care Achizitorul nu onoreaza indeplinirea obligatiei de plata a facturilor in termenul stipulat in contract, 
iar valoarea cuantumului procentual al penalitatii datorate Furnizorului este aceeasi cu valoarea datorata 
Achizitorului de catre Furnizor.  

In alta ordine de idei, faptul ca in contract Achizitorul a apreciat necesara aplicarea penalitatilor in 
procent din pretul contractului si nu din pretul produselor nelivrate este datorata faptului ca Achizitorul 
considera acoperitor astfel pentru prejudiciul cauzat de catre Furnizor pe care l-ar putea suferi si cum s-
ar putea efectua o reparare prin echivalent, indiferent daca produsele functioneaza independent sau nu, 
acest lucru neavand nicio implicatie la nivelul stabilirii penalitatilor. 

 
 
Intrebarea 2: Referitor caiet de Sarcini: Se solicitǎ adȃncimea de detecție de pȃnǎ la 15 metri. 

Avȃnd ȋn vedere cǎ atȃt cablurile, cȃt și conductele nu sunt ȋngropate la o adȃncime atȃt de mare, vǎ 
rugǎm sǎ acceptați funcție de detectare pȃnǎ la o adȃncime de 6 metri. 

 
Răspuns: Nu se accepta modificarea cerintei din caietul de sarcini cu privire la adancimea de 

detectie de minim 6 m in loc de minim 15 m, avand in vedere ca exista zone de conducta montate prin 
foraj dirijat unde conductele sunt ingropate la adancimi mai mari de 6 m. Se vor respecta cerintele din 
caietul de sarcini. 

 
Intrebarea 3: Se solicitǎ valabilitatea ofertei de 120 de zile. Avȃnd ȋn vedere contextul economic actual, 

ȋn care prețurile de producție nu mai pot fi prezise cu acuratete din cauza lispei de componente electronice, 
vǎ rugǎm sǎ acceptați ca termen maxim de valabilitate a ofertei 60 de zile de la data deschiderii, duratǎ 
suficient de mare necesarǎ analizei ofertelor și incheierii unui contract de furnizare. 

 
Răspuns: Se acceptă termenul de valabilitate al ofertelor de 60 de zile. 
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Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus si restul 
cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate. 

 
Va mulțumim. 
 

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL 
Jr. Dan MANOLACHE 

 
Şef Serviciu Achiziţii 
Ing. Florina POPESCU                                                                Serviciul Achiziţii 

                                                                                                      Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU 
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