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CONPET

Referinta: Clarificari solicitate la caietul de sarcini aferent achiziţiei ce are ca
obiect eeFurnizare 15.400 I substanţe de stingere a incendiilor din categoria
"spumant concentrat"».

Ca urmare a clarificărilor solicitate de una din firmele care au accesat
documentele postate pe site-ul Conpet sub nr. 25494/14.07.2015, vă comunicăm
următoarele:

Intrebare 1: Capitolul 5 - "documente obligatorii care vor fi prezentate de
ofertanţi" - alin. 1solicitaţi "declaraţie de conformitate În original cu data, locul şi lotul de
substanţă de stingere, ştampi/a de producător Însoţită de un exemplar tradus În limba
română".

Producătorul spumantului oferit de societatea noastră, emite odată cu livrarea
substantei de stingere un certificat de calitate. Acest certificat poate fi prezentat În ofertă
doar ca model, el conţinând elemente care se stabilesc doar la demararea fabricaţiei
(nr. comenzii, tipul spumantului, cantitatea, lotul ce urmează a fi furnizat, data producţiei
şi rezultatele testării din laboratorul propriu).

Ca urmare declaraţia de conformitate În original, poate fi prezentată doar În cazul
spumantului solicitat s-ar afla pe stoc la producător sau ofertant. Acest lucru limitează
practic numărul ofertanţi/or, doar la cei care ar deţine deja acest produs pe stoc.

Vă rugăm să acceptaţi ca la această cerinţă să poată fi prezentat documentul În
varianta "mode!", urmând ca livrarea să fie Însoţită de documente În original cu datele
specifice lotului.

Intrebare 2: La alin. 4 - Certificatul de calitate şi garanţie emis de ofertant se
prezintă odată cu livrarea produsului solicitat În baza certificatului emis de producător
(vezi oct. 1). Vă putem oferi doar un model de certificat de calitate şi garanţie +
declaratie de conformitate emis de ofertant.,

Declaratia de conformitate emisă de ofertant se face În baza certificatului de,
conformitate emis de un organism acreditat recunoscut În UE, certificat ce va fi
prezentat În cadrul ofertei ca cerinţa de la alin. 5.

Raspuns 1+2: Documentele menţionate se vor prezenta În varianta "mode!",
urmând ca la livrarea produsului să fie predate documentele specifice lotului.

Intrebare 3: Declaraţie pe propria răspundere se depune la introducerea pe piaţă
conform OMIRA 607/2008. Acest act normativa fost Înlocuit de ord. 88/2012.

Intrebare 4: Conform art. 2 alin (2) din ord. 88/2012, introducerea pe piaţă şi
implicit În Registrul produselor certificate a unui produs comercializat În mod legal Într-
unul din statele membre se face În baza unei Notificări (Însoţite de documente
justificative - certificate de conformitate emise de un organism acreditat În UE,
autorizaţie de la producător, fişe tehnice, etc).
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Având În vedere cele precizate mai sus, vă rugăm să ne precizaţi dacă produsul
ofertat se regăseşte În Registrul produselor certificate conform ord. 88/2012 mai este
necesară prezentarea notificării.

Raspuns 3+4: Solicităm prezentarea notificării (Însoţită de documentele
justificative), chiar dacă produsul se regăseşte În Registrul produselor certificate,
conform OMAI 88/2012.

Mentionăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată tinând cont de indicatiile, "
precizate mai sus şi că restul cerinţelor din caietul de sarcini rămân neschimbate.

Vă multumim.,

SERVICIUL ACHIZIŢII
Exp. AP Elena Matei

~.

DIRECTOR DEPARTAMENT
MANAGEMENTUL ACHIZITIILOR,

SI INVESTITIILOR, ,
Ing. Radu Albu

a~
ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII
Jr. Agripina Tircavu
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