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CONPET

Referinţă: Licitatie deschisa organizata de se eONPET SA in vederea atribuirii
contractului de furnizare, montare si punere in functiune a unui "Pod rulant actionat electric
de 8Tf x 10,5 m in hala Atelier Mecanic"

Urmare a clarificărilor solicitate de catre operatorii economici interesati cu privire la
documentatia de atribuire aferenta procedurii de achizitie mai sus mentionata, vă comunicăm
următoarele:

Întrebare 1:
In anuntul de participare cap. 18, se solicita: "INTREAGA OFERTA SE PREZINTA SI

IN FORMAT ELECTRONIC SCANATA".
Va rugam sa precizati:
1. Suportul va fi CD-ROM?
2. In cate exemplare Originale si Copie?
3. In care din plicuri se introduce?
4. Cum se securizeaza pentru a nu putea fi citite "inainte de data de ...ora..."

Răspuns: 1. Suportul electronic pe care se va incarca oferta scanata poate fi CD-ROM sau
orice alt suport electronic.

2. Oferta scanata pe suport electronic, se va prezenta intr-un singur exemplar. Oferta pe
suport de hartie, se va prezenta in original si copie, asa cum s-a precizat in anuntul de participare.

3. Suportul electronic pe care este incarcata oferta scanata, va fi introdus in plicul in care
este introdusa oferta originala pe suport de hartie.

4. Securizarea pentru a nu putea fi citite "inainte de data de ...ora..." este asigurata prin
deschiderea ofertelor (desigi/area plicuri/or) in prezenta membri/or comisiei de evaluare si
ofertanti/or.

Menţionăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ţinând cont de indicaţiile precizate mai
sus şi că restul cerinţelor din documentatia de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulţumim.
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