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Referintă: Clarificări la documentatia de atribuire a contractului de lucrari de
Înlocuire a conciucte/or de transport gazolina' fi) 4" degazolinare Abramut - Rampa Marghita,
in zonele subtraversare CF Marghita - Sacuieni 300 m si parau desecare Baranca 2400 m si
inlocuire conductei titei depozit Petreu - Rampa Marghita fi) 6 5/8" pe o lungime de cca. 700
m, fi) 4" pe o lungime de cca. 2500 m, sat Petreu, comuna Abramut, jud. Bihor

Ca urmare a clarificărilor solicitate de unele 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 autoriza ti ANRE pentru
instalatii electrice tip C1A si C2A (C18 si C28) care se refera la lucrari electrice cu tensiuni nominale
O,4+20kv, Din analiza documentatiei transmise, rezulta ca lucrarile electrice ce se vor executa sunt
de joasa tensiune cu tensiunea nominala de maxim 0,4 kv. Va rugam sa analizati daca se accepta
atestat ANRE tip 8 - "Proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru
incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de
O,4kv.

Răspuns: Pentru executia lucrarilor electrice corespunzatoare, se accepta electricieni ce
detin atestat ANRE tip 8 - "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".

Întrebarea 2: Cine suporta costurile de subtraversare CF si supratraversare parauri?

Răspuns: Costurile de subtraversare CF si supratraversare parauri vor fi suportate de SC
CONPETSA.

Întrebarea 3: Cine suporta costurile de inchiriere temporara terenuri?

Răspuns: Costurile de inchiriere temporara terenuri vor fi suportate de SC CONPET SA.

Menţionăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ţinând cont de indicaţiile precizate mai
sus şi că restul cerinţelor din documentaţia de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulţumim.

Serviciu Achizitii,
ExP.A.~ Braslasu
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