În atenția operatorilor economici interesați de achiziţia directă având ca obiect
“Lucrări de reamenajare a sediului Direcției Regionale Timiș (DRTimiș)/ANCOM
- înlocuire ferestre, uși și articole conexe (cod CPV: 44221000-5)”

Ex.unic

Anunţ de publicitate în SEAP: nr. ADV1072232/08.05.2019 16:52- cumpărări directe

Vǎ comunicǎm urmǎtoarea solicitare de clarificări cu privire la achiziṭia mai sus menţionatǎ,
precum şi răspunsul corespunzǎtor al autorității contractante:
- Întrebarea de clarificare:
Referitor la procedura de achiziṭie de tamplărie aluminiu, conform anunṭ SCN10172232 din
08.05.2019, vă solicităm următoarele clarificări:
1. Vă rugăm să ne comunicaṭi care este ora de depunere a ofertelor în SEAP.
2. Vă rugăm să ne comunicaṭi cu câte camere trebuie să fie profilul din aluminui având în vedere
că pe piaṭa din România nu există profile cu 5 camere.
Faṭă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaṭi punctul dumneavoastră de vedere.
- Răspunsul autorităţii contractante la întrebarea de clarificare:
1. Nu există o anumită oră de depunere a ofertelor în SEAP. Conform setare din SEAP
dumneavoastră puteṭi să încărcaṭi oferta financiară în catalogul electronic la cumpărări
directe din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea de „Lucrări de
reamenajare sediu DR Timis (cod CPV: 44221000-5)”, până la data limită de 20.05.2019, ora
23:30 (ataṣat print din SEAP). În vederea încărcării ofertei, trebuie să fiṭi înregistrat în SEAP.
Informaṭiile sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro.
2. Pe piaṭa din România există profile de până la 7(ṣapte) camere.
Având în vedere că:
- pentru operatorii economici apare dificultatea în a determina numărul de camere,
deoarece identificarea tipului profilului de Al., se face după valoarea coeficientului termic;
- coeficientul termic nu este determinat de numărul de camere, ci doar de tipul inserṭiilor
introduse în camerele respective;
- în Solicitarea de oferte –Adresa ANCOM nr. SC-DAA-14.489/08.05.2019, la pct. 6.2.1.
alin.2.”Performante:” se solicită “Coeficientul de izolare termică minim al profilului – EN ISO
10077-2 Uf= 0,98W/m²K”,
vă comunicăm că, indiferent de numărul de camere, important este ca profilul geamului să
îndeplinească cerinta minimă obligatorie mentionată în cuprinsul Solicitării de oferte –Adresa
ANCOM nr. SC-DAA-14.489/08.05.2019, respectiv: “Coeficientul de izolare termică minim al
profilului – EN ISO 10077-2, Uf= 0,98W/m²K.”.
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