
CONFERIN  DE PRES    04.08.2009

Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure , domnul Mircea Man a
sus inut ast zi la sediul Palatului Administrativ o conferin  de pres . Tema
abordat  a fost licita ia pentru lucr rile de reabilitare a tronsonului de drum
cuprins între localit ile Baia Sprie – Cavnic – Ocna ugatag – Bârsana. În
condi iile în care cele dou  firme care au depus ofert , nu au îndeplinit criteriile
de calificare, raportul procedurii a recomandat anularea procedurii în curs i
reluarea acesteia dup  expirarea perioadei de contesta ii, respectiv 11 zile.

„Aceast  investi ie nu este periclitat , ea î i urmeaz  cursul,” a declarat
domnul Mircea Man. Domnia sa, a prezentat în fa a reprezentan ilor mass-
media istoricul acestei licita ii i to i pa ii pe care comisia de evaluare i-a urmat.

- 11 aprilie 2009 semnarea contractului
- durata contractului – 41 luni
- durata de execu ie – maxim 36 luni
- data public rii anun ului de licita ie 20.05.2009

                                                JOUE   22.05.2009

- au ridicat ( solicitat) documenta ia de achizi ie ( caietul de sarcini) 14
firme, din care trei firme se reg sesc în ofertele depuse

- data limit  de contestare a documenta iei de atribuire : 30 mai 2009,
conform art. 256 alin. 2 din OUG 34/2006 modificat  – nu s-a depus nicio
contesta ie înainte de publicarea anun ului de licita ie

-documenta ia de atribuire a fost verificat  de OI-ADR, iar condi iile de
calificare au fost verificate de ANRMAP, întreaga documenta ie de atribuire a
fost verificat i de c tre UCVAP din cadrul Ministerului de Finan e.

-  s-a verificat legalitatea documenta iei de atribuire i dac  aceasta
constat  nelegalit i emite not  intermediar  de control prin care solicit
eliminarea deficien elor constatate - nu s-a primit nicio not  intermediar

- data  limit  de depunere a ofertelor a fost 09 .07.2009, ora 16

- s-au depus dou  oferte

- data deschiderii ofertelor a fost 10.07.2009 ora 10, comisia de evaluare
fiind stabilit  la ora 9:30 de c tre conducerea Consiliului jude ean Maramure ,
pre edintele Mircea Man i vicepre edintele C lin Matei, în prezen a
directorului economic



- la ora 10 s-au deschis ofertele, în prezen a ofertan ilor i a
reprezentan ilor UCVAP conform prevederilor legale

- comisia de evaluare i-a desf urat activitatea în perioada 13 –
20.07.2009 când a expirat perioada de 20 de zile prev zut  la articolul 200 din
OUG 34/2006 modificat

- comisia a considerat c  niciuna din oferte nu întrune te cerin ele de
calificare din documenta ia de artibuire, hot rând anularea procedurii.

 Firmele ofertante pot depune contesta ii împotriva hot rârii în termen de
11 zile de la luare la cuno tin  la Consiliul Na ional de Solu ionare a
Constesta iilor.

 CNSC poate hot rî reluarea evalu rii ofertelor sau anularea procedurii. În
caz de anulare, se reia procedura de achizi ie public  de lucr ri în termenul
minim prev zut de lege. În caz de reluare a evalu rii, comisia î i va relua
activitatea în termen de 10 zile de la primirea deciziei CNSC.

„Este cea mai important  investi ie pentru jude ul Maramure , nu s rim
peste etapele legale, iar eu îmi doresc mai mult decât oricine s  v d c
lucr rile vor demara cât mai curând posibil”, a declarat pre edintele Mircea
Man.
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