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Către

………………………………………………………………………..

Referitor la: răspuns solicitare de clarificare la ACHIZIȚIA lucrari cod CPV -
45236119-7 - Lucrari de reparare a terenurilor de sport

În urma solicitării dumneavoastră de clarificari, transmisă la studiul de piață
organizat de CS Minaur Baia Mare privind achiziționarea de lucrari cod CPV -
45236119-7 - Lucrari de reparare a terenurilor de sport

vă comunicăm următoarele:

Întrebari:

1. Referitor la CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE, va rugam sa
ne comunicati care este codul CAEN corespunzator achizitiei la codul CPV 45236119-7 –
Lucrari de reparare a terenurilor de sport;

2. Referitor la EXPERIENTA SIMILARA prin prezentarea unui contract de lucrari similare
va rugam sa ne comunicati daca se accepta indeplinirea conditiei prin prezentarea
unui contract de AMENAJARI EXTERIOARE LA UN PARC LOGISTIC INDUSTRIAL in care s-
au executat lucrari de amenajare platforme pietonale si carosabile, respectiv lucrari
de imprejmuire.

3. Referitor la PROPUNEREA FINANCIARA, in vederea ofertarii corecte a lucrarilor, va
rugam sa ne atasati plansele (detaliile de executie) pentru pista de atletism,
imprejmuire, fisa tehnica container, caracteristicile tehnice ale taraflexului (tartan)

Răspuns:

1. In codul CAEN aceste amenajari si lucrari sunt prevazute la:
4523.2 Lucrări de construcții de terenuri pentru sport și
agrement (exclusiv clădiri)

Constructiile generale reprezinta realizarea de cladiri integrale,
cladiri pentru birouri, magazine si alte cladiri publice si utilitare,
cladiri pentru ferme etc., constructii ingineresti (sau de geniu civil),
cum ar fi: autostrazi, drumuri, strazi, poduri, tuneluri, cai ferate,
aerodromuri, porturi si alte proiecte marine sau fluviale, sisteme de
irigatii, sisteme de canalizare, dispozitive industriale, conducte si
linii electrice, baze sportive etc.

mailto:csminaur@gmail.com


Pagina 2 din 2

2. Referitor la EXPERIENTA SIMILARA prin prezentarea unui contract de lucrari similare
va comunicam ca acceptam prezentarea unui contract de AMENAJARI EXTERIOARE LA
UN PARC LOGISTIC INDUSTRIAL.

3. Referitor la PROPUNEREA FINANCIARA, in vederea ofertarii corecte a lucrarilor, va
comunicam ca nu exista planse (detaliile de executie) pentru pista de atletism,
imprejmuire, fisa tehnica container, caracteristicile tehnice ale taraflexului (tartan).
Datele tehnice de executie precum si cantitatile estimative de materiale sunt
prevazute in Caietul de sarcini, iar pentru o evaluare corecta am facut invitatia de a
vizita locatia respectiva.
La container sa aiba minim 2 toalete cu spalator si oglinda. Printre caracteristicile
principale ale startului de taraflex (tartan) se enumera rezistenta la ploaie, soare si
inghet. Dorim solutii tehnice din partea executantului care sa fie avantajoase atat din
punct de vedere financiar cat si calitativ.


