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CONPET

S.c. CONPET S.A Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, in
conformitate cu art.1, alin. (2) din Normele Procedurale Interne de Achizitii "servicii elaborare
documentatie Identificarea si evaluarea riscului de incendiu la statia de pompare titei import
Baraganu"

Toti ofertantii, atat persoanele fizice cat si cele juridice, vor anexa ofertei tehnico-
economice urmatoarele documente:

- Autorizatia pentru desfasurarea activitatii de identificare, evaluare si control al
riscurilor de incendiu, valabila la data deschiderii ofertei si pe durata derularii contractului
(inclusiv la predarea documentatiei) - eliberata de Inspectoratul General pentru Situatii de
Urgenta;

- Pentru persoane juridice: documente din care sa rezulte autorizarea in domeniu a
personalului/specialistilor angajati ai societatii, valabile la data deschiderii ofertei si pe durata
derularii contractlui (inclusiv la predarea documentatiei) - eliberata de Inspectoratul General
pentru Situatii de Urgenta.

In valoarea ofertei vorfi incluse toate cheltuielile necesare pentru prestarea seviciilor de
elaborare documentatie Identificarea si evaluarea riscului de incendiu la statia de pompare titei
import Baraganu mentionate in invitatie. Termenul de prestare a serviciilor este de 45 de zile
de la transmiterea comenzii de catre achizitor la prestator.

Oferta tehnica va fi intocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele
prevazute in caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării
corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Oferta financiara va fi prezentata in lei si va avea o valabilitate de 60 zile timp in care
avem obligatia de a atribui contractul. Pretul vafi exprimat in RONfără TVA. Pretul ofertei este
considerat, ferm exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a
contractului.

Oferta se întocmeste într-un singur exemplar si se introduce intr-un plic sigilat. Oferta va
fi depusa la s.c.eONPET S.A, strada Anul 1848, nr.I-3 la registratura societatii in atentia
Serviciului Achizitii. Pe plic se va mentiona adresa ofertantului si inscriptia "A nu se deschide
decat in prezenta comisiei de evaluare ".

Data limită de depunere a ofertelor: D'-î.. \ 1).... \).D \~ , ora. 12.
se eONP ET SA isi rezerva dreptul de a respinge oferta care nu respecta cerintele

enumerate mai sus, chiar daca aceasta ofera preturile cele mai scazute.
Anexat prezentei transmitem caietul de sarcini.
Modul definalizare a cumpararii directe: incheiere contract.
Va multumim pentru colaborare.
Cu stima,

DIRECTOR DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL

ACHIZITIILOR SI INVESTITIILOR

Sef Serviciu Achizitii
Jr. A~ Tircavu Intocmit

Exp. AP Ing. Florina Popescu
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AVIZAT,
/ DIRECTOR DIRECŢIE

PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
Ec. D L NICULAE

DIRECŢIA PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL SITUA ŢII DE URGENŢĂ
Nr. )07/3 /1(;. /0 . ')0/7

CAIET DE SARCINI - SPECIFICAŢII TEHNICE
«Achiziţie Servicii de Elaborare Documentaţie -IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA
RISCULUI DE INCENDIU -la Staţia de pompare ţiţei import BĂRĂGANU»

CERINŢE TEHNICE OBLIGATORII

1. NECESITATE ŞI OPORTUNITATE

Conform prevederilor din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art.19
administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are următoarele obligaţii:

Lit. d) "să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să
asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul
riscurilor ".

Documentaţia "Identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu" face parte din categoria
documentelor şi evidenţelor specifice apărării împotriva incendiilor pe care operatorii economici sunt
obligaţi să le asigure conform art.18, lit. d, din Ordinul MAI nr. 163/2007 privind aprobarea Normelor
Generale de apărare împotriva incendiilor.

2. CONDIŢII GENERALE. LEGISLAŢIE APLICABILĂ

Identificarea, evaluarea şi controlul riscului de incendiu este reglementată prin următoarele
prevederi legale:

o Legea nr. 307 / 2006, privind apărarea împotriva incendiilor:
~ art. 19 "Administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are următoarele obligaţii

principale:
• lit. b: să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să

asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;

o Ordinul M.A.I. nr. 163 / 2007, pentru aprobarea Normelor Generale de aparare împotriva
incendiilor:

~ art. 18 Documentele şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor ale operatorilor
economici/instituţiilor trebuie să cuprindă cel puţin:

• lit. d: documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu,
identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;

o Ordinul M.I.R.A. nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea
şi controlul riscurilor de incendiu, completat şi modificat cu Ordinul M.I.R.A. nr. 663/2008.
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3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie achiziţia serviciului de elaborare a documentaţiei "Identificarea şi
evaluarea riscului de incendiu -la Staţia de pompare ţiţei import Bărăganu".

4. CRITERII TEHNICE DE CALIFICARE

Toţi ofertanţii, atât persoanele fizice cât şi cele juridice, vor anexa ofertei tehnico-economice
următoarele documente:

• Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de
incendiu, valabilă la data deschiderii ofertei si pe durata derulării contractului (inclusiv la
predarea documentaţiei) - eliberată de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;

• Pentru persoane juridice: documente din care să rezulte autorizarea în domeniu a personalului/
specialiştilor angajaţi ai societăţii, valabile la data deschiderii ofertei si pe durata derulării
contractului (inclusiv la predarea documentaţiei) - eliberate de Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă.

Neprezentarea acestor documente conduce la respingerea ofertei.

5. SPECIFICAŢII TEHNICE

Documentaţia va fi elaborată pentru Staţia Bărăganu, care este o staţie de tranzit ce primeşte ţiţeiul
de import din terminalul Constanţa, direcţionîndu-l spre rafinăriile din Ploieşti şi Piteşti.

Statia de pompare titei import Bărăganu:
Adresa: Staţia Bărăganu -corn. Borcea, jud. Călăraşi, D.N. 3A km. 137-lîngă Feteşti,

Tel.: 0243-363493
a) Suprafaţa totală: 88110,32 m2, din care cca.:

suprafaţă construită 3610,0 m2
;

Numărul de niveluri pentru clădirile administrative -parter pentru birouri şi P +etaj pentru cazare
(utilizate de echipe de intervenţii).

b) Capacitati stocare ţiţei: Rl -50000 m3 ; R2 - 50000 m3, ambele rezervoare sunt dezafectate;
Rezervorul tampon de capacitate 500 m3;

c) Capacităţi stocare apă PSI: Rl -5000 m3 ; R2 - 5000 m3;

d) Vecinatati: la N: corn. Stefan cel Mare la 2krn, D.N. 3A, linia CF Bucuresti- Constanta
la E: Teren extravilan asociaţie agricolă
la S: Teren extravilan asociaţie agricolă
la V:Teren extravilan al asociaţie agricolă

Documentatia va respecta prevederile Ordinului M.I.R.A. nr. 210/2007 pentru aprobarea
Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, completat şi modificat
cu Ordinul M.I.R.A. nr. 663/2008.
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În vederea elaborării documentaţiei, prestatorul se va deplasa în mod obligatoriu în teren pentru
stabilirea obiectivelor supuse identificării şi evaluării riscului de incendiu existente pe amplasament,
precum şi pentru culegerea datelor necesare.

Termenul de finalizare, a lucrării va fi de 45 de zile calendaristice de la data transmiterii
comenzii de către beneficiar la prestator.

Documentaţia va fi prezentată spre analiză Serviciului Situaţii de Urgenţă din cadrul SC Conpet
SA Ploieşti.

În cazul În care vor fi necesare completări, prestatorulle va efectua În termen de maximum 5 zile
de la data solicitării scrise a beneficiarului.

Documentaţia va fi prezentată În trei exemplare format hârtie şi un exemplar format electronic
Word.

6. PREŢUL OFERTEI

Evaluarea ofertei se va face la "preţul cel mai mic ", În lei fără TVA.

e Notă: Nerespectarea oricăreia dintre prevederile ante-menţionate atrage respingerea ofertei.

AŢII DE URGENŢĂ
ARU

ÎNTOCMI
Ing. MARIA
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