INTREBARE + RASPUNS SOLICITARE DE CLARIFICARI

Referitor la:
-

Anuntul de participare ADV1155892/01.07.2020 - “Servicii de sanatate si securitate in munca
necesare in faza de executie pentru obiectivele de investitii ale Primariei Sectorului 3.”

Solicitare de clarificari:
“Conform cerintelor din caietul de sarcini, va rog sa regasiti solicitarea de clarificari, privind Licitatia
organizata de Primaria Sector 3 privind “achizitionarea serviciilor de sanatate si securitate in munca
necesare in faza de executie pentru obiectivele de investitii ale Primariei Sectorului 3 – Coordonator SSM
conform HG 300/2006.
Referitor la informatiile prezentate in Caietul de sarcini va rugam sa ne furnizati urmatoarele informatii:
1. Programul de lucru al coordonatorului SSM. Coordonatorul SSM va avea program normal de lucru
(Luni - Vineri cu 40 ore / saptamana)?
2. Modalitatea de facturare a orelor suplimentare prestate in timpul saptamanii si in zilele de sambata si
duminica?
3. Ce documente vor fi predate coordonatorului in faza de executie a lucrarii avand in vedere cerintele din
HG 300/2006 actualizata, art. 54?
4. Cum vor fi facturate orele de lucru pana la startul lucrarilor in cazul in care in faza de proiectare nu a
fost desemnat un coordonator SSM si vor trebui elaborate documente conform art 54 din HG 300/2006?
5. Volumul de lucrari estimat pentru anul 2020.
6. Pentru fiecare proiect de investitie se va desemna un coordonator SSM?
7. Pentru serviciile de coordonare SSM in faza de executie a lucrarii aveti stabilit buget pentru fiecare
proiect?
8. Care este termenul de executie pentru lucrarile de investitie prezentate in anexa?
9. Se doreste o valoare totala pentru serviciile de coordonare SSM pe proiect ? Va pun aceasta intrebare
pentru ca in anexa aveti trecuta valoarea investitiei si se solicita o valoare pentru serviciile de coordonare
SSM.”

Raspuns:
Avand in vedere solicitarea de clarificari transmisa in data de 03.07.2020, inregistrata la Serviciul
Consiliere si Indrumare din cadrul Primariei Sectorului 3 cu nr. 414886/03.07.2020, referitoare la anuntul
de publicitate ADV1155892 publicat in SICAP in data de 01.07.2020, pentru procedura de achizitie publica,
ce are ca obiect “Servicii de sanatate si securitate in munca necesare in faza de executie pentru
obiectivele de investitii ale Primariei Sectorului 3”, va comunicam urmatoarele raspunsuri:

1. Programul de lucru al inspectorului SSM va fi adaptat programului de pe santierele urmarite;
2. Nu exista notiunea de ore suplimentare in cazul acestui contract. Oferta va fi de asa maniera incat sa
acopere toate costurile;
3. Proiectul tehnic, documentele firmei care lucreaza la diferitele santiere;
4. Nu este cazul. lucrtarile nu au inceput;
5. Toate lucrarile vor fi finalizate anul acesta, 2020;
6. Ofertantul isi construieste programul asa cum se planifica astfel incat sa respecte prevederile caietului
de sarcini;
7. Valoarea serviciilor este asigurata integral din bugetul local al sectorului 3;
8. Termenele de executie sunt stabilite prin contractele de executie si pot suferi modificari;
9. Ar fi indicat ca pentru fiecare obiectiv sa fie ofertata o valoare a serviciilor.”

