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Răspuns solicitare clarificări
documentaţie autobasculantă 89-100 tone

Întrebarea 1: Vă rugăm să precizaţi modul de calcul al punctajului pentru factorul termen de
garanţie: se va lua în calcul termenul de garanţie exprimat în numărul de ore de funcţionare sau
exprimat în numărul de luni?
Răspuns: Calculul de departajare se va face raportat la numărul de ore de funcționare, dar nu
mai puțin de 3 ani.
Întrebarea 2: Vă rugăm să reformulaţi cerinţa retarder hidraulic integrat după cum urmează :
retarder hidraulic integrat în transmisie sau retarder hidraulic multidisc pe 4 roţi integrat în
sistemul de frânare.
Răspuns : Cerinţa se va înțelege astfel “retarder hidraulic integrat în transmisie și/sau retarder
hidraulic multidisc în sistemul de frânare”.
Întrebarea 3 și 13: Vă rugăm să reformulaţi cerinţa: Frana de parcare, pe toate roţile faţă şi
spate cu avertizare sonoră la părăsirea cabinei dacă nu este acţionată după cum urmează: Frana
de parcare cu avertizare automata la oprirea motorului pe toate roţile faţă şi spate.
Răspuns: Prin aceasta se înțelege „Frana de parcare pe toate roţile, faţă şi spate, cu avertizare
sonoră la deschiderea portierei dacă frana nu este acţionată, manual sau automat”.
Întrebarea 4: Vă rugăm să înlocuiţi expresia costuri de operare pe durata de 12.000 ore prin
costuri de mentenanţă pe durata de 12.000 ore.
Răspuns: Formularea existentă la punctul nr.2 din capitolul modul de calcul se aplică după cum
urmează: pentru calculul valoare costuri de operare vor fi luate în considerare costurile specifice
utilajului oferit adică se vor lua în considerare costurile cu fluidele hidraulice, lubrifianți,
consumabile și piese de schimb, etc. conform prescripțiilor producătorului pe perioada de 12.000
ore de funcționare.
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Întrebarea 5: Vă rugăm să precizaţi dacă se acceptă şi subunităţi ale unităţii de timp precizată la
modul de calcul al criteriilor de atribuire pct.5 – factorul timpul de prezentare la intervenție din
caietul de sarcini.
Răspuns: Calculul de departajare pentru timpul de prezentare la intervenţie se va face în ore.
Întrebarea 6: Vă rugăm să comunicaţi cuantumul garanţiei de participare.
Răspuns: Garanţia de participare este de 154.400 lei.
Întrebarea 7: Având în vedere faptul că norma de poluare solicitată de dvs este specifică
standardelor din SUA şi că în Comunitatea Europeană (inclusiv România) pentru motoare cu
puterea în gama solicitată de dvs (peste 700 kW) nu există nici o reglementare la posibile
restricţii în ceea ce priveşte normele de poluare, vă rugăm să permiteţi accesul la procedura şi
utilajelor dotate cu motoare care nu sunt certficate în conformitate cu standardele SUA.
Răspuns: Emisiile trebuie să se încadreze în normele de poluare stabilite prin legislatia în vigoare
a Comunității Europene.
Întrebarea 8: Vă rugăm să permiteţi accesul la procedură şi pentru camioane cu capacitatea
benei cu vârf de minim 55,5 m3 şi o sarcină utilă de 90,72 tone metrice, valoare care se
încadrează în intervalul solicitat.
Răspuns: Întrucât caracteristica principală urmărită este sarcina utilă, se acceptă și benă cu
volum de 55,5 m3, dacă este îndeplinită condiția de sarcină utilă de 89-100 t.
Întrebarea 9: Vă rugăm să precizaţi ce înţelegeţi prin cerinţa de la pct. 9 fisa de date: Dovada că
ofertantul deține capacitatea tehnică de a furniza achizitorului bunurile ce fac obiectul prezentei
proceduri de achiziție, în calitate de producător al bunurilor sau de reprezentant autorizat de
producător să comercializeze bunurile în România și să ofere achizitorului toate garanțiile
producătorului – original sau copie certificată;
Răspuns: Se înțelege producător, reprezentant autorizat (inclusiv distribuitor sau importator)
autorizat de producător să comercializeze bunurile ofertate și să ofere cumpărătorului toate
garanțiile.
Întrebare 10: Vă rugăm să fiţi de acord cu urmatoarea formulare a art. 4.1.
Executarea contractului începe la data deschiderii garanţiei de bună execuţie, după semnarea
contractului de către ambele părţi.
Răspuns: Modelul de contract este orientativ și nu are caracter obligatoriu pentru ofertant și
pentru CUPRU MIN. Contractul final între părți, urmează a fi negociat și cuprinde toate clauzele
necesare pentru protejarea intereselor legitime ale fiecărei dintre părți, fără a putea schimba
caracteristicile ofertei declarate câștigătoare. In acest sens precizăm că plățile în avans se fac în
mod obișnuit în schimbul eliberării unei garanții de bună execuție care acoperă și eventualitatea
restituii avansului dacă furnizorul nu-si respectă angajamentele contractuale pentru care a primit
plata în avans.
Întrebare 11: Deoarece nerespectarea obligaţiilor contractuale este deja reglementată prin
obligaţia de a plăti penalităţi prevăzute la art. 8.1 şi 8.3, solicităm următoarea formulare a art.
8.4:
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Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a
pretinde plata de penalităţi.
Răspuns: Contractul se va negocia cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare.

Întrebare 12: Vă rugăm să indicaţi numărul estimat al orelor de lucru per an pentru fiecare
autobasculantă.
Răspuns: Numărul orelor de lucru estimat este de 4000 - 6000 ore/an pentru fiecare
autobasculantă.
Goia Mircea.................................................
Popuţa Augustin........................................
Haiduc Sorin..............................................
David Stefan..........................................
Gherman Dorel.............................................
Bunea Domşa Alexandru........................
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