
ANUNT DE ATRIBUIRE.
a contractului ce are ca obiect executia de lucrari si servicii de proiectare privind "Inlocuire

conducta titei 010 %" Varteju-Radinesti, pe o lungime de cca 375m, zona Soceni, loc Soceni, jud
Dolj,dezafectarea instalatii/or primire/lansare curatitoare existente, situate in intra vi/anul localitatii
Radinesti,comuna Danciulesti, jud Gorj si executarea unui racord de legatura intre conductele 010
%"F2 Radinesti-Orlesti pe o lungime de cca 30m in zona Radinesti' prin aplicarea procedurii de
licitaţie

SC CONPET SA, anunţă atribuirea contractului ce are ca obiect executia de lucrari si
servicii de proiectare, privind "Inlocuire conducta titei 010 %" Varteju-Radinesti, pe o lungime de
cca 375m, zona Soceni, loc Soceni, jud DOlj,dezafectarea instalatii/or primire/lansare curatitoare
existente, situate in intravilanulloca/itatii Radinesti, comuna Danciulesti, jud Gorj si executarea unui
racord de legatura intre conductele 010 %" F2 Radinesti-Orlesti pe o lungime de cca 30m in zona
Radinesti'

1. Denumire achizitor: SC Conpet SA Telefon: +400244401360-2241, fax: +400244516451,
Adresa de internet: www.conpet.ro.

2. Cod de înregistrare fiscală: RO 1350020.
3. Adresa: str. Anul 1848, nr. 1-3, loc. Ploieşti, jud. Prahova, Cod poştal:100559.
4. Telefon: +400244401360.
5. Fax: +400244516451.
6. E-mail: conpet@conpet.ro
7. Pagina de Internet: www.conpet.ro
8. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie: LICITATIE.
9. Sursa de finanţare: surse proprii.
10. Tipul contractului pentru care a fost depusă oferta: Contract de executie de lucrari si

prestare servicii de proiectare
11. Data semnării contractului: 19.08.2014.
12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut.
13. Numărul de oferte primite: 1
14. Denumirea ofertantului câştigător: asocierea SC TALPAC SRL -cu SC ELLlS'92 PLOIESTI
15. Adresa ofertantului câştigător: localitatea Constanta, str. Hanes Gheorghe nr. 3, jud. Constanta
16. Valoarea contractului: 294.927,23 lei la care se adauga TVA.
17. Valoarea sau partea din contract care urmează să fie subcontractată: nu este cazul.
18. Durata contractului de achizitie: 130 de zile începând cu data semnarii contractului.
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