Nr. de inregistrare 3685/02.11.2018
Ref: procedura de achizitie avand ca obiect: “Materiale și servicii pentru RETROFIT la CHILLERE
DAIKIN din cadrul instalației de climatizare la Arena Națională”
Cod-uri CPV: 42512000-8 Instalatii de climatizare (Rev. 2);

Clarificare din oficiu
Avand in vedere identificarea unor neconcoradante in documentatia de atribuie:
➢

În SCRISOAREA DE INTENȚIE, Secțiunea, Durata contractului: 2 luni. Termenul de livrare: 15
zile calendaristice de la data înaintării comenzii ferme, a se citi: Durata contractului pana la
data de 31.12.2018. Termenul de livrare: pana la data de 31.12.2018.

➢ În Caietul de sarcini cap. I CANTITATI SI CARACTERISTICI, Data livrării produselor: maxim 5
saptamani de la lansarea comenzii, Data finalizarii interventiei: maxim 3 saptamani din
momentul in care sunt disponibile piesele, a se citi: Data livrării produselor si serviciilor:
31.12.2018, Data finalizarii interventiei 31.12.2018.
➢ În Caietul de sarcini Cap. II CONDITII DE AMBALARE, LIVRARE SI RECEPTIONARE A

PRODUSELOR. CONSTATARI, RETURNARI, INLOCUIRI, Termenul de livrare va fi in maxim
35 zile de la data primirii comenzii din partea achizitorului, a se citi: Termenul de livrare va fi
31.12.2018.
➢ În INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI, punctul II. OBIECTUL CONTRACTULUI, II.4. Durata
contractului: 2 luni de la semnarea contractului. Termenul de livrare: 15 zile calendaristice de
la data primirii comenzii din partea achizitorului, a se citi: Durata contractului pana la data de
31.12.2018. Termenul de livrare: pana la data de 31.12.2018.
➢ In modelul de contract: Art. 5. TERMENE DE LIVRARE Art.5.1. Livrarea se va efectua in maxim
15 zile calendaristice la data perfectării contractului, pe baza de comanda ferma. Livrarea se
face la adresa mentionată în comandă, a se citi: Art. 5. TERMENE DE LIVRARE Art.5.1. Livrarea
se va efectua pana la data de 31.12.2018.
➢

In modelul de contract: Se introduce un nou articol Durata prezentului contract este pana la
data de 31.12.2018 de la data intrarii în vigoare. Contractul intră în vigoare la data semnării
lui de către ambele părți.
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