Raspuns solicitari clarificari

Privind anun ul publicat de INCDMTM pe sit-ul www.incdmtm.ro sec iunea achizi ii publice si
anun ul nr. 4319 din SEAP
pentru proiectul “Serviciu de arhitectur i inginerie pentru amenajare spa iu Dezvoltare Laborator
Biomecatronic ”
Intrebarea 1: Pentru a putea face o propunere in ceea ce priveste partea de proiectare structurala este
nevoie de o expertiza tehnica a cladirii, avand in vedere recompartimentare, reamenajare si mai ales
echiparea acestui laborator, toate acestea generand noi incarcari asupra structurii de rezistenta. Am
dori sa stim aceasta expertiza a fost deja facuta sau trebuie inclusa in propunerea noastra.
Raspuns: INCDMTM pune la dispozitie pentru consultare la sediul din sos. Pantelimon nr. 6-8 sector
2 Bucuresri, urmatoarele documente: expertiza tehnica; cartea tehnic conform Legii 10/1995;
proiectul ini ial de construc ie a cladirii.
Intrebarea 2: De asemenea, pentru a putea evalua noile incarcarcari asupra structurii si pentru a putea
proiecta "disipatorii de sarcini", dorim sa stim daca ne vor fi puse la dispozitie detaliile si fisele tehnice
ale echipamentelor cu care va fi dotat laboratorul si pentru care se vor executa aceste lucrari.
Raspuns: INCDMTM pune la dispozitie toate detaliile si fisele tehnice ale echipamentelor cu care va
fi dotat laboratorul.
Intrebarea 3: In propunerea noastra trebuie inclusa si verificarea proiectului conform Legea 10/1995?
Raspuns: In caietul de sarcini se precizeaz : “executarea serviciului de proiectare arhitectura si
inginerie pentru amenajare spatiu pentru “Dezvoltare laborator de biomecatronica” in conformitate cu
standardele de calitate prevazute de Legea 10/1995 cu modificarile ulterioare, astfel incat, pe baza
documentatiilor elaborate de ofertant, autoritatea contractanta (beneficiar) sa poata contracta si realiza
executia proiectului.”
Conform legii 10/1995 Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate. In
concordanta cu acestea este necesara includerea verific rtii proiectului in oferta.
Intrebarea 4:Dorim sa stim daca ni se pune la dispozitie Certificatul de urbanism.
Raspuns: INCDMTM pune la dispozitie certificatul de urbanism.
Intrebarea 5:Oferta trebuie sa cuprinda si intocmirea documentatiei necesare obtinerii de avize si
intocmirea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC)?
Raspuns: Nu
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