MINISTERUL AFACERIOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Nesecret
Ex. unic
Nr. 473
Bucureşti, 25.03.2022

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI RISCURILOR DE DEZASTRE”

CLARIFICĂRI ȘI AMENDAMENTE nr. 3
la Documentația de Licitație pentru achiziție de ”Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „Demolare și Reconstruire Sediu
Detașament de Pompieri OBOR pentru situații de urgență și intervenții”, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii”
București-Ilfov”
În urma primirii de solicitări de clarificări primite de la potențiali ofertanți în cadrul procedurii de achiziție de ”Execuție lucrări pentru realizarea
obiectivului de investiții „Demolare și Reconstruire Sediu Detașament de Pompieri OBOR pentru situații de urgență și intervenții”, din cadrul
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov”, în conformitate cu prevederile IPO 7 și IPO 8 din Secțiunea I – Instrucțiuni
pentru Ofertanți (IPO) a Documentației de Licitație, vă transmitem mai jos clarificări și amendamente la respectiva documentație, după cum urmează:
Nr.
Crt.

Solicitare de clarificare

Răspuns solicitare clarificare

Clarificare sau
Amendament

Se modifică următoarele poziții din F3-19 Arhitectură, care vor avea
următorul conținut:

Amendament
nr.3

Formularul de ofertă, Documentații tehnice
1.

Lista de cantitati Arhitectura
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Nr.
Crt.

Solicitare de clarificare
poz.93-CG01D1 – 15MP are nevoie de 70.153
mc mortar de zidarie. Consideram ca este o
cantitate mult prea mare.

Răspuns solicitare clarificare

94

2101183

Iar la poz.148 – CG11A1 – plinte=1510MP? Si
de aici cantitatile mari la poz.149,150,151.
Poz.152 – CG02B1 – parchet..670mp nu are
cum sa aiba plinte cu aceeasi cantitate si de aici
poz.153,154,...

Clarificare sau
Amendament

Mortar de zidarie M 100 s 1030 aferent
capitolului CG01D1 strat suport pentru
pardoseli executate din mortar de ciment
marca M 100-T de 3 cm grosime, cu
suprafata fin driscuita

mc

0.465
material:
manopera:
utilaj:
transport:

148

CG11A1

Plinte din placi ceramice portelanate,
inclusiv: chit de rosturi, adeziv. inclusiv
stratul suport de 3 cm mortar de ciment
M100T inclusiv curatarea si spalarea
pardoselii executate : cu placi patrate sau
dreptunghiulare de aceias culoare
asezate simplu

ml

779.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

149

7623781

Plinta ceramica portelanata

ml

265.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

153

7865385

Plinta parchet laminat

ml

605.940
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Idem poz.158 – CG11A1 – pardoseala gresie=
226.5MP, plinta nu are cum sa fie 233.3mp si
de aici poz.159,160,161...
Plintele de obicei au incadrare la ml si cantitate
mai mica.Va rugam verificati si clarificati.
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Nr.
Crt.

Solicitare de clarificare

Răspuns solicitare clarificare
159

2.

In urma parcurgerii documentatiei pentru
obiectivul mai sus mentionat va rugam sa ne
puneti la dispozitie plansele pentru instalatiile
de curenti slabi, cele din documentatie nu se
pot vizualiza.

7623781

Plinta ceramica portelanata

Clarificare sau
Amendament
ml

202.320
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deoarece este posibil ca încărcarea fisierelor pe wetransfer să se fi făcut
defectuos (respectiv anumite fișiere să aibă dimensiune 0 la momentul
descărcării lor de către Dvs), se retransmit pe un link separat:

Amendament
nr.3

https://we.tl/t-VAbrmDGz5z
planșele pentru instalațiile de curenți slabi, care vor înlocui în folderul
Documentații tehnice Obor -> Electrice 1-2 următoarele 2 foldere:
D3 Curenti slabi PTh DE
D4 Curenti slabi PTh

3.

Va rugam corelati Fisele postate prin clarificari
deoarece nu corespund, de ex Fise tehnice
curenti slabi -FT10 denumirea documentului
este F.T 10 statie de lucru, dar in interior este
altceva Modul iesiri si FT18 este F.T 18Sistem evacuare vocala, dar in interior este
Unitate de putere de rezerva.

Corecțiile efectuate ca urmare a deficiențelor semnalate cu referire la fișele
tehnice sunt cuprinse în folderul Fise tehnice Obor-rev2, care înlocuiește
folderul Fișe tehnice Obor-rev (respectiv Fișe tehnice Obor) și poate fi
descărcat de pe următorul link

Amendament
nr.3

https://we.tl/t-Qa5wPU1cdL

PROCEDURA de ACHIZIȚIE
4.

Datorita volumului mare de lucru va rugam sa Data limită de depunere a ofertelor, respectiv a ședinței de deschidere publică
decalati termenul de depunere al ofertelor cu a ofertelor nu se modifică, respectiv este 14.04.2022, orele 14:00.
cel putin 1 saptamana.

Clarificare
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Nr.
Crt.
5.

Solicitare de clarificare

Răspuns solicitare clarificare

Amendamentul nr.2 reprezinta adresa aceasta Pentru operativitate, fiecare document intitulat Clarificări și Amendamente
nr.NN conține, în ultima coloană a tabelului, indicația potrivit căreia
sau il vom primi?
răspunsurile comunicate se interpretează în sensul unei Clarificări, respectiv
în sensul unui Amendament, pentru a fi tratate/înțelese în sensul specific dat
de acești termeni.

Clarificare sau
Amendament
Clarificare

Toate celelalte prevederi ale Documentației de Licitație, care nu sunt modificate prin Amendamentul nr.3 de mai sus, rămân neschimbate.
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