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Clarificare nr.1 
 
 

Referitor la procedura de  atribuirie a contractului avand ca obiect: „Servicii de elaborare 
Studiu de Fezabilitate pentru investiţia „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice” 

 
COD CPV 71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize 
 
Anunt de participare nr. 3160 /28.02.2022 publicat pe site-ul www.cjvs.eu 
 
SOLICITARI 
 
„Conform documentului Clauze Contractuale, tabelul de la pagina 3 intervalul de timp 
planificat pentru realizarea activitatilor este: 

− Etapa I - 15 zile de la data emiterii Ordinului de începere 

− Etapa II - 15 zile de la data emiterii Ordinului de începere 

− Etapa III - pana la 30.11.2022 

Conform documentului Caiet de sarcini, capitolul 6.2. pagina 6 intervalul de 

timp planificat pentru realizarea activitatilor este: 

− Etapa I - maxim 15 zile 

− Etapa II - maxim 60 de zile 

− Etapa III - pana la semnarea contractului de finantare (data estimata 
30.11.2022) 

Avand in vedere cele aratate mai sus va rugam sa specificati urmatoarele: 
1. Care sunt perioadele de prestare a serviciilor de la data emiterii ordinului de 

incepere? 
2. Perioada de prestare a serviciilor este exprimata in zile calendaristice sau zile 

lucratoare? 
Va rugam sa ne puneti la dispozitie documentul care se modifica revizuit. 

http://www.cjvs.eu/


De asemenea avand in vedere cerinta din invitatia de participare conform careia 

“Operatorii economici trebuie sa aiba obiect de activitate corespunzator exercitarii 

activitatii profesionale pentru indeplinirea contractului” va rugam sa specificati clar 

domeniul de activitate solicitat conform codificarii  (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2). 

Conform caietului de sarcini una din responsabilitatile Autoritatii Contractante este 

aceea de a achita contravaloarea tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si 

autorizatiilor. 

Va rugam sa specificati in sarcina carei parti revine depunerea documentatiilor 

pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor. 

Va rugam sa ne confirmati faptul ca in cazul in care se vor solicita de catre avizatori 

Studii de Coexistenta acestea vor face obiectul unui contract separat.” 

 
RASPUNSURI: 

   Informatia corecta este cea din Caietul de sarcini respectiv: 

a)  Pentru etapa I - Elaborarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare, conform 
prevederilor HG nr. 907/2016 = maxim 15 zile; 

b) Pentru etapa a II-a - Elaborare documentații pentru obținerea Certificatului de 
Urbanism și a documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor/acordurilor, așa cum 
sunt solicitate prin certificatul de urbanism; Elaborarea studiilor de teren (studiu 
topografic, studiu geotehnic), studiului energetic, studiu de coexistentă, precum și a 
altor studii necesare elaborării documentației tehnico-economice – faza SF; Obținerea 
avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism; Elaborare documentație 
tehnico-economică - faza Studiu de fezabilitate, în conformitate cu prevederile HG 
907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare = maxim 60 zile; 

c) Pentru etapa a III-a - Asigurarea de suport în perioada de evaluare a proiectului 
(răspunsuri la solicitările de clarificări ale finanțatorului) = până la semnarea 
contractului de finanțare ( data estimată 30.11.2022). 
Termenele sunt calculate de la emiterea ordinului de incepere, acesta fiind unul singur 
pentru toate etapele. 
 

     Perioada de prestare a serviciilor se va exprima in zile calendaristice. 
     Documentul revizuit va fi contractul de servicii. 
      Nu poate fi specificat un cod CAEN, deoarece achizitia nu se adreseaza numai operatorilor 
economici romani. Consideram ca cerinta din Invitatia de participare este in conformitate cu 
legislatia din domeniul achizitiilor publice. 

        Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatiile tehnice specificate in certificatul de 
urbanism si depunerea acestora la avizator. Autoritatea Contractanta are responsabilitatea 
de a achita contravaloarea taxelor stabilite de avizatori si de a obtine aceste avize. Daca 



avizatorii vor solicita modificarea documentatiilor depuse, presatatorul va avea obligatia de a 
le modifica in conformitate cu cerintele avizatorului. 

         Referitor la solicitarea din ultima fraza, mentionam faptul ca, acestea cad in sarcina 
prestatorului in conformitate cu capitolul 4 – din caietul de sarcini. (Etapa  a II-a , punctul b). 

 

 

 

 

 

Responsabil achizitii, 

Marin Diana 
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