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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 I?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 Fisa de date a achizitiei se solicita electricieni autorizati ANRE pentru
instalatii electrice tip C1A si C2A (C1 B si C2B) care se refera la lucrari electrice cu tensiuni nominale
0,4 .;. 20 kV. Din analiza documentatiei transmise, rezulta ca lucrarile electrice ce se vor executa
sunt de joasa tensiune cu tensiunea nominala de maximum 0,4 kV. Va rugam sa analizati daca, in
locul acestora, se accepta atestat ANRE tip B - "Proiectare si executare de instalatii electrice
exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane,
la tensiunea nominala de 0,4 kV".

Raspuns: S-a raspuns la aceasta solicitare in adresa nr. 45207/26.11.2014, postata pe
site-ul Conpet, respectiv ca se accepta Atestat ANRE tip B proiectare+executie instalatii electrice 0,4
kV.

Intrebarea 2: In Fisa de date a achizitiei, se solicita inginer proiectant specialitate -
constructii structuri metalice si/sau beton armat de rezistenta. Din analiza documentatiei transmise,
lucrarile care fac obiectul acestui contract sunt: lucrari de constructii-montaj (terasamente, sapatura,
montare conducta, probe, cuplari) si lucrari de protectie anticorosiva si protectie catodica. Va rugam
clarificati.

Raspuns: In cazul in care Proiectantul nu stabileste solutii tehnice care presupun structuri
metalice, beton, beton armat etc., nu este necesar inginer proiectant de specialitate.

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.
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