
ANUNT DE ATRIBUIRE,
a actului aditional nr. 21a contractul nr. L-CA 320/01.09.2014 privind proiectare si executie
lucrari de "Inlocuire conducta de transport titei (lJ 59/16" Depozit Ghelinta - Rampa Imeci,
pe o lungime de cca. 3000 m, in zona sub traversare drum Ghelnita - Hilid- parau Sohodol

(Solodor), jud. Covasna", prin aplicarea procedurii "negociere"

CONPET SA cu sediul Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, cod poştal 100559, anunţă atribuirea
actului aditional ce are ca obiect decontarea sumei de 54.261,25 lei fara TVA din valoarea
cheltuielilor diverse si neprevazute aferente contractului de lucrari nr. L-CA 320/01.09.2014 privind
proiectare si executie lucrari de "Inlocuire conducta de transport titei (lJ 5 9/16" Depozit Ghelinta -
Rampa Imeci, pe o lungime de cca. 3000 m, in zona subtraversare drum Ghelnita - Hilid- parau
Sohodol (Solodor), jud. Covasna".

1. Denumire achizitor: SC Conpet SA Telefon: +400244 401360-2235, fax: +400244 516451,
Adresa de internet: www.conpet.ro

2. Cod de inregistrare fiscală: RO 1350020
3. Adresa: str. Anul 1848, nr. 1-3, loc. Ploieşti, jud. Prahova, Cod poştal: 100559
4. Telefon: +400244401360
5. Fax: +400244516451
6. E-mail: conpet@conpet.ro
7. Pagina de Internet: www.conpet.ro
8. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie: NEGOCIERE.
9. Sursa de finanţare: surse proprii
10. Tipul contractului pentru care a fost depusă oferta: Utilizarea din procentul alocat

cheltuielilor diverse si neprevazute a sumei reprezentand contravaloarea lucrarilor
suplimentare.

11. Data semnării contractului: 25.06.2015
12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut
13. Numărul de oferte primite: 1
14. Denumirea ofertantului câştigător: SC TALPAC SRL
15. Adresa ofertantului câştigător: Constanta, str. Hanes Gheorghe, nr. 3, jud. Constanta
16. Valoarea contractului: 54.261,25 la care se adauga TVA
17. Valoarea sau partea din contract care urmează să fie subcontractată: nu este cazul
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