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Răspuns la solicitarea de clarificări privind procedura de 

licitație având ca obiect 

“Servicii de achiziţie si procesare seismica 3D Transilvania NE” 

 

 

Avand in vedere organizarea procedurii de licitatie având obiectul sus menționat, cu termenul 

limita privind depunerea ofertelor in data de 14.11.2022, au fost solicitate clarificari, motiv pentru care 

va comunicam răspunsul aferent acestora: 

 

Intrebarea nr. 1: 

Va rugam sa ne comunicati daca sunteti de acord ca procentul din contract alocat despagubirilor si 

accesului in teren sa creasca pana la valoarea de 12%, urmand ca prevederile din contract sa fie modificate 

in consecinta. 

 

Raspuns nr. 1: 

Avand in vedere faptul ca toate serviciile de achizitie seismica 3D efectuate in Transilvania, nu au depasit 

valoarea de 8% din contract, ba mai mult unele plati s-au incadrat in mai putin de 2%  din valoarea unui 

contract similar, consideram suficient procentul de 8% din contract pentru plata despagubirilor agricole. 

Mentionam faptul ca valoarea estimata a contractului s-a marit astfel marindu-se si valoarea procentuala 

a despagubirilor. 

 

Intrebarea nr. 2: 

Va rugam sa clarificati daca Romgaz intelege sa deconteze catre prestator atat contravaloarea 

despagubirilor (agricole, civile) cat si contravaloarea accesului pe terenurile din interiorul perimetrului 

in care urmeaza sa se execute lucrarile, precum si daca valoarea de maximala din pretul contractului are 

in vedere ambele tipuri de operatiuni, despagubiri si acces teren. 

 

De asemenea, va rugam sa ne comunicati daca sunteti de acord sa modificati art. 4.3 din contract, care ar 

urma sa aiba urmatorul continut „La pretul contractului se adauga valoarea accesului pe terenurile 

agricole si domeniul forestier, precum si valoarea despagubirilor agricole [….. ]". 

 

Raspuns nr. 2: 

In caietul de sarcini este precizat faptul ca „Accesul pe terenurile agricole si domeniul forestier (acces 

care rezulta din geometria perimetrului), respectiv despagubirile agricole/silvice pentru terenurile 

afectate de aceste lucrări, vor fi suportate de către beneficiar în baza proceselor verbale de despăgubire 

și a dovezii plății către păgubiți, în limita a 8% din valoarea contractului”. 
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Din acest paragraf rezulta faptul ca beneficiarul va suporta accesul pe terenurile agricole si 

domeniul forestier respectiv despagubirile agricole/silvice toate incadrandu - se in valoarea maxima de 

8% din valoarea contractului. Prin urmare beneficiarul nu va deconta despagubirile civile. 

De asemenea nu suntem de acord cu modificarea articolului 4.3 intrucat clauzele contractuale 

trebuie sa prevada procentul maximal de 8% astfel cum este prevazut in documentatia de atribuire. 

 

Intrebarea nr. 3: 

Va rugam sa ne comunicati daca sunteti de acord ca termenul de executare a lucrarilor sa fie de 12 luni 

de la data obtinerii avizelor de mediu, urmand ca prevederile din contract sa fie modificate in consecinta. 

 

Raspuns nr. 3: 

Initial durata contractului a fost de 10 luni de la data semnarii contractului de catre ambele parti, iar 

termenul de prestare a fost de 9 luni. Perioada de 12 luni pentru ambele termene a fost incuvintata prin 

intermediul primului set de clarificari. 

Ca atare consideram ca perioada de 12 luni este suficienta, aceasta ingloband atat timpul necesar 

pentru obtinerea avizelor cat si timpul necesar pentru efectuarea serviciilor care fac obiectul contractului.  

 

Intrebarea nr. 4: 

Va rugam sa precizati daca, raportat la cerintele de la pag. 28 din Documentatia de atribuire, doriti sa 

depunem lista persoanelor care vor presta serviciile si autorizatiile ofertantului si ale personalului pentru 

explozivi si ISCIR odata cu depunerea ofertei. 

 

Raspuns nr. 4: 
Ofertantul va depune odata cu depunerea ofertei, lista persoanelor care vor presta serviciile si autorizatiile 

ofertantului si ale personalului pentru manipulare material exploziv. 

 

 

Cu consideratie, 

 

 

 

Director General 

Razvan Popescu 

 

 

 

 

        Director Directia Achiziții,                                    Șef Serviciu Achiziții (Licitatii), 

               Leonard Ionuț Lupă                                                            Cecilia Bolchiș 

 

 

 

 

                                                                                                                            Întocmit, 

                     Serviciul Achizitii (Licitatii) 

            Cîndea Claudia 


