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Proiect cofinanlat din Fondul Social European prin Programul Operalional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investegte in oameni!

Nr. 2119110.11.2011

ERATA nr.l
la documentatia pentru ofertanli contractului de achizitie:

IMOBIL cu destinatia de sediu administrativ pentru Centrul de Resurse pentru Incluziune
SocialS

Cu trimitere la Documentatia pentru ofertanfi nr.1993/03.11.2011, pentru a evita
eventualele neclaritaf de interpretare, Centrul Diecezan Cartias lasi, in calitate de
Achizitor face urmito area precizare:

1. Prevederea din Documentalia pentru ofertanfi la care se face referire la pct. 2.1.4
conform careia: "Contractul de vdnzare-cumpirare se va incheia in formi autenticS,
ulterior certificirii de citre o persoand autorizati a stirii tehnice, a indeplinirii cerinlelor
tehnice din documentalie gi a caietului de sarcini 9i a faptului ci preful nu depigegte
valoarea de piali. Aceastd evaluare va fi intocmitd de un evaluator certificat 9i va fi
suportati de citre Achizito/', se interpreteazd in coroborare cu prevederea de la Nota 1

din cadrul Caietului de sarcini, parte integranti din Documentalia pentru ofertanli. Astfel,
la Nota 1 se face vorbire de faptul cd: "lmobilul va fi supus unei certificiri astfel incit si
se obfini certificarea din partea unui expert calificat independent sau unui organism
desemnat oficial, care sd confirme cd prelul de achizifie nu depigegte valoarea de piali.
in plus, certificarea va atesta conformitatea cl5dirii cu legislalia interni sau precizeazd
aspectele care nu sunt conforme gi pentru care este previzuti o rectificare. Costurile
pentru certificarea de care se face vorbire in paragraful anterior vor fi suportate de citre
Achizito/'.
Drept urmare, certificarea de care se face vorbire la punctul 2.1.4 din Documentatia
pentru ofertanli va avea ca obiect:
a). confirmarea faptului ci prelul de achizilie nu depigegte valoarea de piali,

9i
b). atestarea conformitilii clddirii cu legislalia internd.

Cu stimi,
ReprezentanVDi rector Executiv
Marius Adam
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