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Referinţă: Clarificări la documentaţia de atribuire a contractului de proiectare si
executie de lucrari de inlocuire a conductei de transport titei (?J 10 %" F1+F2 Ticleni-Ploiesti, in
zona Cimitir Mares, pe o lungime de cca. 300 m pe fiecare fir, un total de cca. 600 m

Ca urmare a clarificărilor solicitate de una dintre firmele care au preluat documentaţia de
atribuire pentru licitaţia referită de pe pagina CONPET, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, la cap. 111.2.3.,Capacitate tehnica
si/sau profesionala, cerinta nr. 4 - se prevede detinerea in proprietate/ inchiriere a unei masini de
taiat tevi (conducte) /masina sanfrenat tevi.

A vand in vedere experienta lucrarilor trecute, pentru demontarea conductei vechi si
realizarea cuplarii conductei noi cu cea veche este nevoie de interventia in instala tie, sarcina ce
revine SC CONPET SA, care pune la dispozitie conducta curatata de produs si taiata in punctele de
cuplare, va rugam sa ne transmiteti daca constructorul este obligat sa detina masina de taiat tevi
(cutit cu role)/ masina sanfrenat tevi si daca da, unde se va interveni in instalatie pentru a sti cate
taieturi sa cotam.

Raspuns: Solicitarea detinerii a unei masini de taiat tevi (cutit cu role) / masina de
sanfrenat tevi nu se adreseaza operatiunilor de cuplare a conductelor inlocuite (conductele vechi,
cura tate de produs si taiate in punctele de cuplare fiind puse la dispozitia Executantului de catre
Beneficiar).

Pentru cantitati mari de material tubular (lungimi mari de conducta) si in functie de specificul
locatiei / terenului, sunt necesare operatiuni de taiere a materialului tubular la diverse lungimi si
refacerea sanfrenului capatului taiat la geometria corespunzatoare prevazuta in specificatia
procedurii de sudare. Acestea nu sunt obligatorii atata timp cat specificatiile proiectului cat si
procedurile / instructiunile de lucru ale Executantului prevad alte metode si echipamente / utilaje care
sa permita executarea operatiunilor mentionate fara afectarea parametrilor si a calitatii produsului.

Intrebarea 2: In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, la cap. 111.2.3.-Capacitate tehnica
si/sau profesionala, cerinta nr. 5 - se prevede detinerea de "electricieni autorizati ANRE pentru
instalatii electrice tip C1 A si C2A (C1 B si C2B) - min. 2".

Avand in vedere ca atestatul ANRE de tip C1A si C2A si atestatul de tip C1B si C2B se
elibereaza pentru societati comerciale, va rugam sa ne transmiteti daca este obligatoriu ca ofertantul
sa detina Atestatul ANRE de tip C1A si C2a si Atestatul de tip C1B si C2B sau autorizatiile ANRE a
2 electricieni si gradul acestora.

Raspuns: A vand in vedere ca se achizitioneaza servicii de proiectare si lucrari de executie,
pentru lucrarile electrice (specific protectie catodica) este obligatorie detinerea Atestatului tip B
proiectare + executie instalatii electrice 0,4 kV. Acest atestat se elibereaza Societati/or Comerciale.

Intrebarea 3: In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, la cap. 111.2.3.- Capacitate tehnica
si/sau profesionala, cerinta nr. 4 - se prevede detinerea in proprietate/inchiriere a unui "laborator
analize si incercari in constructii".

Va rugam sa preciza ti ce profil trebuie sa aiba acest "laborator analize si incercari in
constructii".
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Raspuns: Cerinta Laboratorului Autorizat ISC - gradul II conform H.G. 808/2005 pentru
analize si incercari in constructii are la baza programul de inspectii si incercari stabilite prin proiectul
tehnic. A vand in vedere ca achizitia se adreseaza proiectarii si executiei, necesitatea, tipul
incercarilor si profilullaboratorului vor fi cele stabilite prin proiectul tehnic.

Menţionăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ţinând cont de indicaţiile precizate mai
sus si că restul cerintelor din documentatia de atribuire rămân neschimbate., , ,

Vă mulţumim.

serviciI»... chiziţii,
Sinzian~

DIRECTOR DEPARTAMENT MANAGEMENTUL
INVESTITIILOR SI ACHIZITIILOR

Ing. Radu ALBU

SEF SERVICIU ACHIZITII, ,

Jr.Ag?rcavu
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