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Referinţă: Anulare procedură "licitaţie" ce are ca obiect "servicii de asigurare
obligatorie de raspundere civila auto (RCA) pentru pagube produse tertilor prin
accidente, pentru mijloace auto apartinand CONPET S.A. Ploiesti", Cod CPV
66516100-1 - servicii de asigurare de raspundere civila auto (rev 2).

Prin prezenta vă comunicăm că SC CONPET SA Ploiesti a demarat la data de
15.10.2015, procedura mai sus menţionată prin publicarea pe pagina oficială de
internet (www.conpef.ro). a Documentaţiei de atribuire şi a anunţului de participare nr.
36735.

Până la termenul limită de depunere a ofertelor, stabilit pentru data de 03. 11.2015,
ora 900, a fost depusă o singura ofertă, fiind considerata inacceptabila, conform art. 27
alin. 13 punctul ix, lit a) din Normele Procedurale Interne de Achizitii ale S.C.CONPET
S.A. Ploiesti, intrucat oferta financiara prezentata este cu mai mult de 10% mai mare
decat valoarea estimata prevazuta de CONPET S.A. Ploiesti.

În conformitate cu prevederile art. 52 alin (1) /it. c) din Normele Procedurale Interne
de Achizitii ale SC CONPET SA Ploiesti, potrivit cărora ,,(1) 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, numai in următoarele cazuri:

a) Pretul prevazut in oferta admisibila cea mai avantajoasa nu se incadreaza in
fondurile care pot fi disponibiliza te de CONPET S.A. pentru indeplinirea contractului de
achizitie", Comisia de evaluare a hotărât anularea procedurii.

Aceasta va fi reluată la o dată ulterioară.

Presedinte Comisie de Evaluare
Director Departament M.A.I.
Ing. Radu Albu

Şef Serviciu Achiziţii
Jr. Agripina Tircavu
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