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Referintă: clarificari 3 - DECALARE TERMEN DEPUNERE/DESCHIDERE
OFERTE licitatie servicii de inspectie interioara a conductelor de transport titei (lJ 12
3/4" la subtraversare Dunare si Borcea si 14" Poarta Alba-Calareti-Pitesti si elaborare
rapoarte aferente inspectiei

Ca urmare a clarificărilor solicitate de una dintre firmele care au accesat
documentaţia de atribuire pentru licitaţia referită de pe pagina CONPET, vă comunicăm
următoarele:

Intrebarea nr. 1: Multumim pentru raspunsul dvs. nr. 23067/25.06.2015, prin care
s-a comunicat ca este imposibila prelungirea datei limita, pana la sfarsitullunii iulie 2015.
X a inteles ca termenul limita solicitat este mare.
Totusi, X revine cu rugamintea, pentru acceptarea extinderii termenului limita cu 7 zile, si
anume pana la 15.07.2015.

Răspuns: Noile date de depunere, respectiv deschidere a ofertelor pentru aceasta
licitatie sunt:

Data de depunere a ofertelor este 15.07.2015, ora 09.00.
Data de deschidere a ofertelor este 15.07.2015, ora 11.00.
Toate cerintele mentionate in documentatia de atribuire si anuntul de participare,

care au ca referinta data depunerii ofertelor, ca de exemplu, valabilitatea garantiei de
participare, valabilitatea ofertei, valabilitatea documentelor de calificare, etc. se vor raporta
la noua data de depunerei deschidere a ofertelor.

In cazul in care deja ati constituit garantia de participare prin Scrisoare de garantie
bancara, va rugam sa o amendati in mod corespunzator din punctul de vedere al valabilitatii
solicitate.

Vă mulţumim.
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