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Direcţia Investiţii, Achiziţii si Licitaţii 

Serviciul Licitaţii 

Nr. 170190/20.11.2020 

 

 

 

Către, 

OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI 

 

 

    Referitor la achizitia directa avand ca obiect „Achizitie servicii de revizie pentru grupurile 

electrogene din incinta Complexului Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal” 
           

 

Urmare a solicitarilor de clarificari transmise de catre operatorii economici interesati, va 

comunicam urmatoarele: 

            

             Intrebare 

 

În caietul de sarcini, la pag. 3 faceti urmatoarea precizare: 

 

 
1. Va rugam sa ne detaliati aceasta mentiune a autoritatii contractante. 

Garantia la revizii este una ( cuprinde serviciile de revizie + consumabilele folosite in cadrul reviziilor), 

garantia la reparatii ( inlocuire piese defecte) este altceva. 

2. Va rugam clarificati aspectul reparatiilor si in ce conditii doriti ca acestea sa fie facute. 

Din caietul de sarcini reiese ca autoritatea contractanta solicita acum doar oferta pentru revizii la cele 4 

grupuri electrogene, iar oferta trebuie sa cuprinda si un termen de garantie pentru serviciile de revizie si 

pentru consumabilele inlocuite ( filtre, ulei, antigel, curele). 

Dar, daca odata cu efectuarea reviziilor se constata ca trebuie facute si reparatii, din caietul de sarcini reiese 

ca acest aspect va fi tratat separat, in sensul ca se va prezenta autoritatii un deviz si autoritatea decide daca si 

cu cine efectueaza aceste reparatii.                          

 

Raspuns, conform compartimentului de specialitate: 

 Pentru amândouă operaţiunile, atât de revizie cât şi de reparaţie (dacă este cazul) operatorul economic 

trebuie să ofere garanţie şi anume 12 luni sau 200 h de funcţionare a grupului electrogen. În cadrul acestei 

garanţii intră consumabilele folosite şi înlocuirea pieselor defecte. 

Autoritatea contractantă solicită în acest moment efectuarea reviziilor la cele 4 grupuri electrogene, 

dar dacă prestatorul reviziilor constată că un subansamblu sau o piesă care face parte integrantă din grupul 

electrogen trebuie reparată sau înlocuită, fie se va înlocui în baza garanţiei Complexului sportiv Craiova -

Stadion de fotbal, fie (dacă nu face obiectul garanţiei) acest lucru se va trata separat de revizie, prin aducerea 

la cunoştiinţa beneficiarului a necesităţii efectuării reparaţiei din punct de vedere tehnic şi întocmirea unui 

deviz pentru costul manoperei şi al pieselor schimbate. 

Menţionăm că acestă solicitare a fost făcută întrucât perioada de garanţie a grupurilor electrogene 

oferită de către constructorul stadionului nu a expirat. 
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Intrebare 

De asemenea, in documentatia de atribuire mentionati documentele care trebuie sa le cuprinda oferta 

depusa, printre altele : 

“ Oferta va cuprinde: … si alte documente edificatoare privind dovedirea îndeplinirii cerinţelor 

Caietului de sarcini nr. 164665/ 10.11.2020” 

Am descarcat toata documentia dvs. de pe site-ul Primariei Craiova, va rugam sa detaliati si acest 

aspect, la ce anume va referiti mai exact ? 

Din caietul de sarcini reiese ca solicitati certificare ANRE, mai sunt si alte documente pe care le 

solicitati a fi depuse odata cu oferta financiara ? 

In afara de formularele descarcate si de certificarea ANRE, mai solicitati si alte documente de 

calificare ? 

 

Raspuns: 

Prin  precizarea “si alte documente edificatoare privind dovedirea îndeplinirii cerinţelor Caietului de 

sarcini nr. 164665/ 10.11.2020” din cadrul anunţului publicitar din SEAP nr. ADV1185053 din 18.11.2020 

autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor precizate în  caietul de sarcini nr. 164665/ 

10.11.2020, la pct. 10. Alte cerinţe obligatorii, respectiv : 

 
In ceea ce priveste alte documente de calificare solicitate de autoritatea contractantă, oferta trebuie să 

cuprindă doar documentele solicitate în cadrul anunţului anunţului publicitar din SEAP nr. ADV1185053 din 

18.11.2020 şi anume: scrisoare de oferta, formular imputernicire, propunere tehnică si alte documente 

edificatoare privind dovedirea îndeplinirii cerinţelor Caietului de sarcini nr. 164665/10.11.2020, Formular de 

oferta (Anexa nr. 24), Centralizator de preturi pentru servicii (Anexa nr. 25) precum şi modelul de contract 

însuşit. 

 

 

Director executiv, 

Maria Nuţă 
Şef  Serviciu, 

Cristina Mădălina Creţu 

  

 

 

Întocmit, 

Insp. Laura Fojică 

 

 
 


