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Intrebări de clarificare şi răspunsuri (1)
Nr.
INTREBARE
Crt.
1
In cererea pentru exprimarea interesului se specifică:

RASPUNS

“Firma de consultanță trebuie să furnizeze o listă cu cel puțin trei
clienți (inclusiv informații de contact pentru a verifica referințele),
menționând bugetul proiectului, perioada derulării și activitățile
întreprinse în timpul implementării proiectului.”

Firma de consultanță trebuie să aibă experiență profesională în
dezvoltarea de proiecte de lucrări civile de cel puțin 10 ani, experiență
profesională în domeniul expertizei tehnice în domeniul construcțiilor
civile în ultimii cinci ani și experiență specifică în proiectarea spitalelor
Vă rugăm să clarificaţi dacă în vederea evaluării calificărilor în ultimii cinci ani.
Consultantului se ia în considerare experienţă în proiectarea de
lucrări civile şi/sau experienţă în proiectarea spitalelor.
2.

Referitor la componenţa echipei de experţi contractata pentru Experţii cheie sunt cei menţionaţi în cererea de exprimare a interesului cu
indeplinirea misiunii, va rugam sa confirmati sau sa infirmati o singură modificare după cum urmează:
urmatoarele:
- în loc de:
- Expertii cheie din echipa Consultantului sunt urmatorii: ...
Arhitect (Coordonator – Sef de proiect), Expert tehnic “g) Inginer financiar construcţii cu o diplomă universitară în domeniul
autorizat pentru lucrari civile, Auditor energetic ingineriei construcțiilor și o experiență de cel puțin 5 ani în proiecte de
certificat pentru lucrari civile, Inginer proiectant lucrări civile”
structual, Proiectanti – instalatori (sanitare, incalzire,
ventilatie – aer conditionat, electrice, gaze naturale,
gaze medicale), Inginer Biomedical, Inginer financiar
constructii.

-

se va citi:

“g) Inginer devizist/de cost cu diplomă de inginer constructor și o
experiență de cel puțin 5 ani în proiecte de lucrări civile
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Referitor la modalitatea de transmitere a expresiilor de interes, va Pentru transmiterea expresiilor de interes se poate utiliza oricare dintre
rugam sa clarificati daca acestea trebuie sa fie transmise in scris, variantele menţionate în Cererea de Exprimare a Interesului
atat personal sau prin posta, cat si prin fax sau prin e-mail.

4

Avand in vedere ca data de 15.08.2017 este sarbatoare legala in Cererea de Exprimare a Interesului se va modifica după cum urmează:
Romania si totodata, este zi libera, va rugam sa confirmati ca
Ȋn loc de: Expresiile de interes trebuie transmise în scris la adresa
termenul limita de transmitere a expresiilor e interes este ziua
de mai jos (personal sau prin poștă, prin fax sau prin e-mail) până la
lucratoare urmatoare, respectiv 16.08.2017.
15.08.2017, la orele 1700 (ora locală).
Se va citi: Expresiile de interes trebuie transmise în scris la adresa
de mai jos (personal sau prin poștă, prin fax sau prin e-mail) până la
17.08.2017, la orele 1700 (ora locală).

5

Va rugam sa confimati ca expresiile de interes vor fi in limba
Expresiile de interes se depun in limba romana.
romana.

6

Va rugam sa clarificati care sunt atributiile inginerului financiar In cadrul echipei de experti va fi un inginer devizist/de cost in loc de un
constructii.
inginer financiar

7

In cererea pentru exprimarea interesului se specifica:
“Consultantul va propune personal permanent cu experiență, de Experienţă în domeniul sistemului sanitar
preferință în discipline legate de proiectarea în domeniul sanitar
pentru a asigura calitatea serviciilor. În special, pentru
planificarea construcțiilor spitaliceşti și echipamentelor medicale,
este necesară o expertiză medicală și, prin urmare, este
solicitată.”
2
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Va rugam sa clarificati sintagma “expertiza medicala”.
8

In ultimii 3 ani sa fi intocmit audituri energetice pentru clădiri spitaliceşti

In cererea pentru exprimarea interesului se specifica:
“Auditor energetic certificat pentru lucrări civile, cu o diplomă
universitară în ingineria construcțiilor / instalații cu cel puțin 3
ani în elaborarea certificatelor de performanță energetică în
domeniul sănătății”.
Va rugam sa clarificati modalitatea de demonstrare a cerintei
privind “cel puțin 3 ani în elaborarea certificatelor de
performanță energetică în domeniul sănătății”, avand in vedere
ca in practica durata de realizare a unui audit energetic este de
aprox. 1 (o) luna.

9

In cererea pentru exprimarea interesului se specifica:
“Expresiile de interes trebuie să furnizeze informații care să
ateste că firma de consultanță este calificată să efectueze
serviciile enumerate mai sus, și anume:
[...]
 Disponibilitatea unui personal specializat adecvat pentru
îndeplinirea misiunii: calificări și experiență de bază ale
experților, ani de experiență în domeniile de mai sus etc.”.
Totodata, unul dintre criteriile de lista scurta este
“Disponibilitatea unui personal specializat adecvat pentru
indeplinirea misiunii – maxim 20 de puncte.
“Trebuie remarcat faptul ca, in acest moment, este necesara doar

Ȋn aceasta etapă, este necesară o declaraţie a societăţii că dispune de
întreaga echipă de experţi cheie aşa cum este menţionată în Cererea de
Expresii de Interes, având calificările necesare și experiență relevantă în
vederea prestării „Serviciilor de Expertiză tehnică şi servicii de
proiectare pentru "Clădire nouă pentru o unitate suplimentară pentru
anestezie şi terapie intensivă la Institutul Clinic Fundeni"

3
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confirmarea
disponibilitatii
personalului
corespunzatoare”
Va rugam sa clarificati urmatoarele:

cu

calificare

-

Care este modul de indeplinire a acestui criteriu, sub ce
forma trebuie prezentate informatiile solicitate, la acest
moment nefiind necesar a se prezenta CV-uri pentru
experti.

-

Ce documente trebuie sa prezinte Consultantul pentru
“confirmarea disponibilitatii personalului”, avand in
vedere ca declaratii de disponibilitate la acest moment
nu pot fi semnate de catre experti, necunoscandu-se
data de incepere a proiectului si toate detaliile
referitoare la proiect care in mod normal sunt
prezentate in Caietul se Sarcini.

-

Putem intelege ca se doreste prezentarea unei liste de
experti, cu o propunere de nominalizare pentru fiecare
pozitie si o scurta descriere a calificarilor acestora,
aratand faptul ca Consultantul are expertiza in domeniu
prin echipa de experti, ce pot fi disponibili pentru
implementarea proiectului, in functie de conditiile
prezentate in Caietul de Sarcini, la momentul depunerii
Propunerii Tehnice.

-

Nominalizarea unor experti “potentiali disponibili” nu
implica obligativitatea includerii acelorasi experti in
cadrul Propunerii Tehnice, avand in vedere ca, cerintele
ce urmeaza fi indeplinite de catre expertii din echipa
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Consultantului sunt detaliate in Termenii de Referinta.

10

In conformitate cu prevederile Ghidului Bancii Mondiale: Selectarea si Conform prevederilor “Ghidului Consultantului” după procesul de evaluare a
angajarea consultantilor in cadrul imprumuturilor BIRD si a creditelor expresiilor de interes, firmele calificate care vor fi incluse pe lista scurtă vor
si granturilor IDA de catre debitorii Bancii Mondiale, din ianuarie 2011, primi toate informaţiile necesare pregătirii ofertei tehnice şi financiare.
va rugam sa specificati urmatoarele informatii:
-

Data prevazuta pentru inceperea activitatii;

-

Suprafata construita desfasurata totala;

-

Suprafata construita de platou tehnic (Sali de operatie);

-

Numarul de paturi previzionat;

-

Bugetul prevazut.

11
Referitor la solicitarea dvs. in ceea ce priveste cerintele pe care trebuie
sa le indeplineasca arhitectul desemnat in calitate de Coordonator –
Sef de proiect, respectiv sa detina “Diploma universitara in arhitectura
si masterat / sau superior in planificarea si proiectarea facilitatilor de
sanatate”, consideram ca cerinta referitoare la detinerea diplomei de
master / superior in domeniul sanatatii in plus fata de diploma
universitara in arhitectura, este restrictiva intrucat un arhitect poate
proiecta orice tip de cladire, detinerea masteratului solicitat fiind
irelevanta in conditiile in care un expert are experienta vasta in
proiectarea spitalelor, experienta care este mult mai importanta decat o

Cererea de Exprimare a Interesului se va modifica după cum urmează:
Ȋn loc de: „a) Un arhitect desemnat în calitate de Coordonator –șef de
proiect, cu Diplomă universitară în arhitectură și masterat / sau superior în
planificarea și proiectarea facilităților de sănătate și experiență în proiectarea
spitalelor în ultimii 3 ani sau cel puțin 10 ani de experiență profesională în
proiectarea facilităților legate de spitale”
Se va citi: „a) Un arhitect desemnat în calitate de Coordonator – şef de
Proiect cu diplomă universitară în domeniu; experiență în proiectarea spitalelor
în ultimii 3 ani sau cel puţin 10 ani experienţă profesională în proiectarea

5
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simpla specializare de nisa. Astfel, sunt foarte putini arhitecti care pot
avea o astfel de specializare sau “similara”, intrucat nu este relevanta in
derularea activitatii lor.

facilităţilor legate de spitale; un master/sau superior în planificarea și proiectarea
facilităților de sănătate poate constitui un avantaj”

Totodata, avand in vedere ca acest program de studii universitare
de master, asa cum este descris de dvs., nu este inclus in niciun
domeniu de studii universitare de master prevazut de catre
institutiile de invatamant superior din Romania, consideram ca
cerinta este restrictiva si discriminatorie si incalca principiul
tratamentul egal.
Prin urmare, in vederea asigurarii unor cerinte de calificare care
sa nu restrictioneze participarea Consultantilor la licitatie, va
rugam sa eliminati solicitarea referitoare la diploma de masterat
in domeniul sanatatii pentru pozitia de Arhitect Coordonator –
Sef de de proiect.
12

Universităţile tehnice din România pentru inginerul specializat în aparatură
medicală pot avea mai multe denumiri: „Inginer Biomedical”, „inginerie
Referitor la Inginerul Biomedical sau “echivalent”, va rugam sa
medicala”, „inginerie biomedicală”
clarificati ce inseamna “echivalent”.

13
A se analiza informaţiile de pe site-urile facultăţilor de profil care oferă
Referitor la solicitarea dvs. in ceea ce priveste cerintele pe care trebuie
posibilitatea obţinerii diplomelor de master pentru inginer biomedical sau
sa le indeplineasca Inginerul Biomedical, respectiv sa detina “masterat echivalent, cum ar fi:
in Planificarea si proiectarea instalatiilor medicale sau echivalent intr- Facultatea de Inginerie Medicala http://www.upb.ro/inginerie-medicala.html
un domeniu conex”, avand in vedere ca acest program de studii
universitare de master, asa cum este descris de dvs., nu este inclus in

6

ROMÂNIA
Reforma Sectorului Sanatatii –Proiect pentru Îmbunatatirea Calitatii și Eficientei Sistemului de Sănătate
Număr împrumut: 8362 RO
Servicii de Expertiză tehnică şi servicii de proiectare pentru "Clădire nouă pentru o unitate suplimentară pentru anestezie şi terapie intensivă la
Institutul Clinic Fundeni"
Numar de identificare: CS / 1/4
niciun domeniu de studii universitare de master prevazut de catre
institutiile de invatamant superior din Romania, consideram ca cerinta
este restrictiva si discriminatorie si incalca principiul tratamentul egal.

Universitatea Tehnică Iasi
Prin urmare, in vederea asigurarii unor cerinte de calificare care sa nu Universitatea Tehnică Cluj Napoca
restrictioneze participarea Consultantilor la licitatie, va rugam sa
eliminati solicitarea referitoare la diploma de masterat in domeniul
sanatatii pentru pozitia de Inginer Biomedical.
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