în reorganizare, in judicial reorganization, en redressment

Clarificări Procedură atribuire ,,Documentație tehnică de reparație pentru ansamble roți,
reabilitare roți de rulare Φ1100mm și de ghidare Φ500mm din componența vanei plane
6x6/31,5 stânga cap amonte Ecluza Porțile de Fier I și furnizare piese rezervă”

Solicitare
1. Actualizati termenul de livrare de la 70 zile la 90 zile?

Răspuns
Nu se acceptă un
termen de livrare
mai mare de 70
zile.

2. Clarificati materialul si controalele de efectuat pentru axul Φ240, respectiv Materialul este
forjat
tipul materialului: forjat sau laminat si clasa de acceptare pentru controlul US?
W1.4057+QT800
(X17CrNi16-2),
conform DIN EN
10250-48Br.1 (SR
EN 1088—),
Standardul SR EN
10228-4-Clasa a 2 a
- clasa de acceptare
pentru controlul
US.
3. Acceptati urmatoarele modificari la propunerea de contract, după cum
urmează?
1. Art. 6 – Durata contractului :
- Paragraful 6.2 - Serviciile trebuie finalizate in termenele stabilite in graficul de
prestare:
- Documentatia tehnica de reparatie pt ansamble roti – 30 de zile de la semnarea
contractului si primirea ansamblelor de roti;
- Reabilitare ansamblu roata de rulare Fi 1100 mm + Reabilitare ansamblu roata
de ghidare lateral Fi 500 mm + Piese de schimb : 3 luni de la avizarea
documentatiei.

Nu se acceptă
modificarile,
precizate mai sus,
la propunerea de
contract din
Documentația de
atribuire.

2. Art. 12 – Garantia de buna executie a contractului :
12.1 – Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a
contractului in cuantum de 5 % din valoarea fara TVA a contractului, adica
suma de .... RON pentru perioada de derulare a contractului.
Modul de constituire a GBE poate sa fie printr-un instrument de
garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de
asigurări, sau OP şi se vor depune in termen de 5 zile de la semnarea
contractului, în original si care devine anexă la contract, sau prin retineri
succesive din facturi.
12.4 - Garanţia de bună execuţie se restituie, dupa cum urmeaza :
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a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data
incheierii PV de receptie la terminarea lucrarilor in UCM Resita, semnat de
achizitor cu beneficiarul final Hidroelectrica SA, daca achizitorul nu a ridicat
până la acea dată pretenţii asupra ei.
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de
garantie tehnica a tuturor lucrarilor executate, in termen de 14 zile de la data
incheierii PV de receptie finala, semnat de achizitor cu beneficiarul final
Hidroelectrica SA., nu mai mult de 28 de luni de la finalizarea lucrarilor in
UCM Resita.
3. Art. 16 – Perioada de garantie acordata produselor :
Perioada de garanţie este de 24 de luni de la data emiterii de catre achizitor a
receptiei la punere in functiune/semnarea Procesului Verbal de receptie la
punerea in functiune, dar nu mai mult de 28 de luni de la finalizarea lucrarilor in
UCM Resita.
4.

Art. 22 Solutionarea litigiilor
22.1 Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe și negociere amiabilă, orice neînțelegere sau
dispute/divergențe care se poate/pot ivi între ele în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea Contractului. Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și Părțile au,
în continuare, opinii divergente în legătură cu sau în îndeplinirea Contractului,
acestea trebuie să se notifice reciproc și în scris, în privința poziției lor asupra
aspectului în dispută precum și cu privire la a soluția pe care o întrevăd pentru
rezolvarea ei.
22.2 Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă
una dintre Părți nu răspunde în termen 15 zile de la solicitare, oricare din Părți
are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.
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