
se CONP!T SA
Str. Anul 1848 nr. "-3, Ploiesti, 100559. PrahOva, Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360: fax: + 40 - 244 - 51 6451
e.mall: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro--

Nr. Înreg.:~V)<OO(j {J107.2014

CONPET

Referinţă: Rezultat procedură "licitaţie" ce are ca obiect "Servicii de audit statutar În
conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit ("ISA") al situaţiilor financiare SC
CONPET SA Ploieşti, Întocmite pentru exerciţiile financiare Încheiate la 31 decembrie 2014
şi 31 decembrie 2015, În conformitate cu OMFP nr. 1286/2012", Cod CPV: 79212100-4 -
Servicii de auditare financiara.

Prin prezenta vă comunicăm că SC CONPET SA Ploiesti a hotărât anularea procedurii
mai sus menţionate În conformitate cu prevederile art 52 alin. (1) lit d), din Normele
Procedurale Interne de Achizitii, potrivit carora Conpet poate anula aplicarea procedurii de
atribuire, dacă ia aceasta decizie Înainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul
aplicării procedurii de atribuire si oricum, Înainte de data Încheierii contractului. În cazul de
faţă, s-au constatat omisiuni În conţinutul documentelor implicate În derularea procedurii
(documentaţia de atribuire).

La baza acestei hotărâri au stat urmatoarele argumente:
Începând cu data de 05.09.2013, SC CONPET SA a fost admisă la tranzacţionare pe o

piaţă reglementată, Bursa de Valori Bucureşti. Prin urmare, situaţiile financiare pentru
exerciţiile financiare Încheiate la 31 decembrie 2014 şi 31 decembrie 2015, se Întocmesc
conform OMFP 1286/2012. Comisia de evaluare a constatat că În forma În care a fost
publicată documentaţia de atribuire, aceasta nu a cuprins toate informaţiile necesare prin
care să se asigure că firma desemnată câştigătoare are experienţa necesară şi pentru acest
tip de raportări, respectiv auditare În conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit
(ISA) a situaţiilor financiare ale societăţiilor, Întocmite În conformitate cu prevederile
OMFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
Standardele Internaţionale de raportare financiare, aplicabile societăţilor comerciale
ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.
Procedura va fi reluată la o dată ulterioară, după efectuarea modificărilor corespunzătoare.

SERVICIU ACHIZITII
Exp. AP Elena Matei
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