
 

Mănăstirea Pârvești Vaslui  

Sat Pârvești, Comuna Costești, jud Vaslui 

Telefon : 0766465173                                                                             Nr.  30 din 09.03.2023 

cipriantacu@yahoo.com 

 

CLARIFICĂRI 

 
Referitor la: Invitația de participare nr. 28/01.03.2023 privind achiziția de servicii de asistență 

tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „Consolidare-Restaurare Biserică de lemn „Sf. 

Nicolae” și turn clopotniță, sat Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui - monument istoric, cod LMI VS-

II-A-06865” 

  Cod CPV 71356200-0 - Servicii de asistență tehnică. 

CAIET DE SARCINI 

1. Subiect: Obligația de a elabora PT-”as built” (”așa cum s-a construit”). Elaborarea PT-”as built” nu ține 

de atribuțiile prestatorului de asistență tehnică ci de atribuțiile proiectantului general.  

Proiectul PT ”as built” va face parte a unui contract de servicii separat și va fi realizat la terminarea execuției 

lucrărilor, dacă este cazul. Comisia de recepție va face o precizare dacă se impune proiectul PT ”as built„ sau 

nu. Vă rugăm să ne comunicați dacă putem oferta fără a lua în considerare acest serviciu PT-”as built„. 

RĂSPUNS: Se va menține cerința din caietul de sarcini, respectiv ”obligația de a elabora PT - „as 

built” (“aşa cum s-a construit”) - documentație tehnică post execuție, la finalizarea lucrărilor. Documentația 

astfel întocmită va fi verificată în condițiile legii. PT - „as built” va completa cartea tehnică a construcției”.  

Conform caietului de sarcini, aveți ”obligația de a emite dispoziții de șantier, pentru situațiile în care 

este necesară modificarea soluției tehnice prevăzută în proiectul tehnic”, urmare a acestor modificări veți 

elabora PT-as built, dacă nu vor fi modificări, nu este necesară predarea acestei documentații. 

 

2. Subiect: Graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor. Graficul de timp pentru îndeplinirea 

sarcinilor este propus prin proiect și prin execuția constructorului. Sarcina noastră este doar să respectăm 

acest grafic de timp. Solicităm scoaterea solicitării graficului de timp atât din caietul de sarcini cât și din 

contractul de servicii.  

RĂSPUNS: Se va oferta graficul de timp pentru prestarea serviciilor, pornind de la ipoteza că durata 

lucrărilor este de 30 de luni luând în considerare și cazul în care durata de execuție a lucrărilor se prelungește 

peste termenul estimat inițial, atunci și contractul de prestări servicii de asistență tehnică din partea 

proiectantului se prelungește cu aceeași perioadă, fără costuri suplimentare.  

 

3. Subiect: Prestatorul va trebui să dispună de o echipă de experți care să acopere toate specialitățile 

vizate de intervențiile prevăzute în proiect (arhitectură-restaurare, structură, instalații electrice). Proiectul nu 

prevede parte de instalații electrice. În acest caz existența unei părți care să acopere acest domeniu este 

irelevantă. Vă rugăm să ne precizați dacă putem depune ofertă fără un instalator deținător al unui atestat 

ANRE, grad minim sau echivalent, atestat de Ministerul Culturii pentru activități de proiectare pentru 

inumente istorice clasa A.  

RĂSPUNS: Proiectul tehnic prevede instalare paratrăsnet și priză de pământ, în acest caz este 

necesar un instalator deținător al unui atestat ANRE.  

 

CLAUZE CONTRACTUALE 

4. Subiect: 12.1 – (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în 

cuantum de 5 % din prețul contractului, fără TVA, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea 

contractului de către ambele părţi și anterior emiterii de către Achizitor a Ordinului administrativ de 

Începere. Solicităm ca beneficiarul să rețină 5% garanție din fiecare tranșă de plată conform factură depusă 

spre decontare.  

 

RĂSPUNS: Conform art. 12, 12.1 – (2) al contractului de achiziție publică de servicii de asistență 

tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „Consolidare-Restaurare Biserică de lemn „Sf. Nicolae” și 

turn clopotniță, sat Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui - monument istoric, cod LMI VS-II-A-06865”, 

garanția de bună execuție a contractului se va constitui conform prevederilor legale.  Veți menționa în 

oferta dvs modalitatea legală de constituire a garanției aleasă.  
 

Cu stimă,  

Reprezentant legal Autoritate Contractanta 

        Stareță, 

      Monahia Frăsina Bălău 
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