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Stimate domn,
Vă transmitem răspunsurile la întrebările adresate reprezentanţilor regiei autonome
pentru realizarea unui articol de presă, şi vă rugăm pe această cale, să publicaţi în
integralitate răspunsurile noastre pentru corecta şi buna informare a opiniei publice, şi nu în
ultimul rând, pentru a asigura acurateţea informaţiei. Astfel, referitor la solicitarea
dumneavoastră, înregistrată la RADET București cu numărul 71172/02.10.2019, conform Legii
nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, vă comunicăm următoarele:
Documentaţia de atribuire pentru achiziția de lucrări de înlocuire conducte denumită
„Lucrări de intervenție de primă urgenţă”, a fost întocmită în conformitate cu prevederile Legii
99/2016 privind achizițiile sectoriale. Aceste lucrări presupun înlocuirea tronsoanelor afectate
de pe rețeaua primară a sistemului de termoficare de pe raza Municipiului București. Pentru a
nu îngrădi și pentru a evita posibilitatea ca o singură societate comercială să câștige toate
aceste lucrări au fost elaborate un număr de opt loturi ce însumează în total un număr de 27 de
kilometri de conductă cu o valoare estimată de 82.707.524,40 de lei.
În urma publicării anunţului acestei licitații publice, pe SICAP, anunț care a fost vizibil şi
la care au avut acces toţi operatorii economici, s-au înscris cinci operatori economici
(ROMTERM, ERBAŞU, ELSACO, ACVATOT şi CLAY WORK BUCHAREST.)
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Loturile la care faceți referire, respectiv LOT 1 - „Lucrări de intervenţii de primă urgenţă
Dn 300 – Dn 150“ şi LOT 2 - „Lucrări de intervenţii de primă urgenţă Dn 400“ au fost licitate de
trei societăti, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.
În urma analizei documentațiilor depuse, toţi operatorii au fost declaraţi admişi din
punct de vedere DUAE (Document Unic de Achiziţie European) și tehnic, niciunul nu a fost
descalificat, iar societatea CLAY WORK BUCHAREST a avut oferta cu preţul cel mai scăzut.
Vă menţionăm că nu au existat contestații din partea celorlalţi participanți la achiziţie,
astfel încât procedura de atribuire a fost finalizată, ordinea ofertelor fiind următoarea: LOT 1 –
locul 1 - CLAY WORK BUCHAREST, locul 2 - Asocierea ELSACO – SICOR şi locul 3 – Erbaşu, iar
pentru LOT 2 – locul 1 - CLAY WORK BUCHAREST, locul 2 - Asocierea ELSACO – SICOR şi locul 3 –
ACVATOT.
În documentele de atribuire au existat solicitări cu privire la capacitatea economicofinanciară a operatorilor economici, care au fost: bilanțul pe ultimii trei ani, media cifrei de
afaceri globală pe ultimii trei ani pentru lotul 1 - în sumă de 4.828.273,07 lei şi pentru lotul 2
suma de 2.324.583,37 lei. Aceste sume au fost calculate conform legislației în domeniu.
Vă precizăm că legea permite posibilitatea ca orice ofertant sau candidat - participant la
licitaţie să poată fi susţinut, în vederea îndeplinirii contractului, şi de o altă persoană denumită
„terț susținător”, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat și
persoana respectivă. Astfel, potrivit prevederilor legale, „terț susținător” este o persoană fizică
sau juridică ce nu figurează ca parte a contractului de achiziție publică, ci doar ca parte a unui
angajament ferm intervenit între două entităţi, care poate avea însă drepturi sau obligaţii
izvorâte din angajamentul respectiv, care este o înțelegere scrisă prin care se instituie obligații
în sarcina părților semnatare.
Totodată au fost solicitate documente care să ateste calificările personalului, care
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urmează să execute lucrările de montaj de conducte și operaţiunile de sudură, caz în care
societatea CLAY WORK BUCHAREST, a venit cu un operator economic – „subcontractant
declarat”, care a făcut dovada că dispune de personal calificat. Astfel, operatorul economic subcontractant a depus documentele din care a rezultat calificarea personalului, respectiv
autorizațiile ISCIR și autorizațiile de sudori, precum și câte o declarație de disponibilitate din
partea fiecărei persoane, prin care (aşa cum indică şi titlul documentului) se arată
disponibilitatea de a efectua lucrările în cazul în care societatea va fi declarată câștigătoare.
În urma verificărilor, comisia de evaluare a constatat faptul că subcontractantul a
îndeplinit prevederile legale prevăzute de articolele 177, 178 și 180 din Legea 99/2016 - privind
motivele de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice.
Menționăm că în cadrul aceleiași licitații şi pe celelalte loturi au existat și alți operatori
economici câștigători, care au venit cu un operator economic – „subcontractant declarat”,
aceasta fiind o situație des întâlnită în licitațiile publice de asemenea anvergură.
Referitor la întrebarea privind „încrederea în societatea respectivă”, vă comunicăm că
RADET a luat toate măsurile necesare, fiind aleasă procedura licitației deschise cu trei
operatori. Această procedură permite posibilitatea de a încheia contracte subsecvente pentru
realizarea lucrărilor cu operatorul economic calificat pe locul doi, în cazul în care societatea
calificată pe primul loc se află în imposibilitatea de a realiza în mod corespunzător lucrările.

Vă mulţumim pentru colaborare.

Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
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