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'CONPET

Referinţă: Clarificări solicitate la Documentaţia de atribuire a contractului de
Servicii de proiectare şi realizare lucrări de execuţie puţ pentru alimentare cu apă şi
reactivare puţuri existente din staţia de pompare ţiţei Bărbăteşti, jud. Gorj

Ca urmare a clarificarilor solicitate de una dintre firmele care au preluat documentatia de
atribuire pentru licitatia referita de pe site-ul www.conpet.ro. va comunicam urmatoarele:

EXECUTIEpur FORAJ
Întrebare 1: "Există un breviar de calcul al necesarului de apa, daca da, atunci care este debitul
necesar pe care trebuie să-I producă forajul nou?"
Răspuns: Debitul din Caietul de Sarcini, respectiv cca. 24 mc/ora.

Întrebare 2: "Pe desenul cu localizarea puţului forat nu apar şi locaţiile celor 2 foraje anterioare
(fixarea forajului nou se va face de aşa manieră Încât să nu interfereze cu cele 2 foraje deja
existente. "
Răspuns: Localizarea se va face astfel Încât să nu interfereze cu forajele existente. Ofertantul va
propune locaţia la vizitarea amplasamentului

Întrebare 3: "Racordarea electrică a forajului nou se va face la un tablou central existent (care
este distanţa până acolo)."
Răspuns: Distanţa pentru racordul electric va fi măsurata de Ofertanţi cu ocazia vizitării
amplasamentului.

Întrebare 4: ''Automatizarea forajului se va face cu electrozi de nivel montaţi În foraj sau În
rezervorul de stocare a apei?"
Răspuns: Automatizarea se va face cu senzori montaţi la foraj (golire puţ) si pe rezervor.

REABILITAREFORAJEEXISTENTE
Întrebare 5: "Cele 2 foraje sunt echipate cu pompe submersibile care trebuiesc extrase?"
Răspuns: Puţurile sunt echipate. Se vor extrage pompele existente.

Întrebare 6: "Cabinele sunt subterane sau supraterane?"
Răspuns: Cabinele sunt la nivelul solului. Detalii cu ocazia vizitării amplasamentului.

Întrebare 7: "Există pompe submersibile sau alte echipamente scăpate În foraje?"
Răspuns: Nu sunt echipamente scăpate in foraje.

Întrebare 8: "La ce nivel hidrostatic = Om, sonda debitează artezian?"
Răspuns: Sondele nu debitează artezian.

Întrebare 9: "Operaţiunea de reabilitare a forajului Începe printr-un test de verticalitate şi
aliniament a coloanei 9 5/8". Ce se Întâmplă dacă acest test indică o papusare sau rupere a
coloanei filtrante, forajul se va abandona?"
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Răspuns: Daca este sensibil păpusată coloana, forajul va fi abandonat. Daca sunt rupturi În
coloana filtrantă forajul va fi reabilitat.

Întrebare 10: "Echiparea cu coloana pierdută nu se poate realiza neexistand o piesă de sustinere
În coloana de burlane 9 5/8", se acceptă dublarea cu o coloana de filtre şi burlane din pvc de la
piesa de fund pănă la suprafată?"
Răspuns: Metoda de reabilitare vă aparţine. Coloana pierdută este numai o sugestie mai
economică.

Întrebare 11: "Punerea În functiune a vechilor puturi include echiparea acestora cu pompe
submersibile, cap pompare, coloana de pompare, debitmetru, ventile etc?"
Răspuns: Echiparea forajelor se va face in funcţie de starea echipamentului existent. Necesarul
se va determina de către Ofertanţi cu ocazia vizitării amplasamentului.

Mentionăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată tinând cont de indicatiile precizate
mai sus şi că restul cerintelor din documentatia de atribuire rămân neschimbate.

Vă multumim.

SERVICIUL ACHIZITII
Exp. A.P. Alina Minzicu
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