
CONPET S.A.
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieşti, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CIF: R01350020 ; Cod CAEN-4950; Înregistrată la
Registrul Comertului Prahova sub nr. J29/6122.01.1991
Capital social subscris şi vărsat 28 569 842,40 lei

, CONPET

Nr. Înreg.: i 1. Oel 2015

Referinţă: clarificari licitatie servicii de curatare a rezervoarelor de depozitare titei
aparlinand Societatii CONPETsi de gestionare a deseului rezultat din curatarea acestora

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: Va solicitam prin prezenta adresa acordul vizitelor amplasamentelor cu
prelevare de probe de slam.

Răspuns: Accesul in incintele Societatii Conpet SA PLOIESTI este conditionat de
transmiterea in scris de catre solicitant a datelor de identificare a persoanelor care urmeaza sa
viziteze amplasamentul rezervoarelor. In ceea ce priveste prelevarea de probe acest lucru nu este
posibil la acest moment, momentul prelevarii probelor fiind descris in Caietul de Sarcini.

Intrebarea nr. 2: De asemenea va rugam sa ne fiti de acord cu decalarea temenului de
depunere al ofertelor cu minim o saptamana in vederea vizitarii tuturor amplasamentelor si evaluarii
corecte a costurilor pentru realizarea lucrarilor.

Răspuns: Avand in vedere ca nu este posibila prelevarea de probe de slam la acest moment,
precum si faptul ca toate datele necesare intocmirii ofertei v-au fost transmise in documentatia de
atribuire, nu este posibila decalarea termenului de depunere a ofertei.

Intrebarea nr. 3: In cadrul anuntului de licitatie se mentioneaza ca documentele se vor
transmite de catre Conpet. Exista si alte documente decat cele publicate pe site-ul www.conpet.ro?

Răspuns: In anuntul de participare s-a precizat ca numai in cazul in care, din motive tehnice,
documentaţia de atribuire nu poate fi publicata pe site-ul Conpet sau in cazuri excepţionale, la
solicitarea scrisă a operatorului economic, documentaţia de atribuire poate fi transmisa prin poştă.
Toate documentele de atribuire sunt postate pe site.

Intrebarea nr. 4: In cadrul unei asocieri garantia de participare poate fi emisa pe numele
oricaruia dintre membrii Asocierii?

Răspuns: Garantia de participare trebuie sa fie emisa in numele asocierii, de catre liderul
acesteia, care preia raspunderea in numele tuturor membrilor asocierii, fata de achizitorul CONPET,
si cu care se va incheia viitorul contract.

Intrebarea nr. 5: In cazul unei asocieri, daca fiecare membru al asocierii este IMM se poate
emite o garantie bancara redusa cu 50%?

Răspuns: Da, conditia ca asocierea sa beneficieze de reducerea cu 50% a cuantumului
garantiei de participare este ca fiecare membru al asocierii sa aiba calitatea de IMM, potrivit
dispozitiilor legale.

Intrebarea nr. 6: Va rugam sa transmiteti formularele in format word.
Răspuns: Formularele au fost postate pe site.

Intrebarea nr. 7: Se accepta ca antrepozitul fiscal sa fie subcontractant?
Răspuns: Da, se accepta, cu conditia indeplinirii cerintelor din documentatia de atribuire.
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Intrebarea nr. 8: In cazul in care ofertantul detine o scrisoare de recomandare similara (cu
toate sectiunile mentiona te in formularul 8 anexa) este nevoie sa obtina semnatura de la beneficiar
pe formatul solicitat de dumneavoastra?

Răspuns: Formatul de recomandare din documentatia de atribuire este un model. Se pot
include in oferta diverse formate de recomandari, insa acestea trebuie sa poarte semnatura si
stampila beneficiarului si sa se refere la contractele prezentate ca experienta similara.

Intrebarea nr. 9: Ofertarea se face pe pret unitar de slam evacuat, indiferent de capacitatea
rezervorului?

Răspuns: Asa cum precizeaza documentele de atribuire - punctul IV. 4. 2. din Fisa de date a
achizitiei, pretul ofertat va fi pretul unitar fara TVA, pentru 1m3 de slam curatat si scos din rezervor
si va cuprinde toate cheltuielile necesare efectuarii serviciilor, inclusiv gestionarea deseului rezultat.

De asemenea, s-a mentionat ca valorile care se compara in vederea stabilirii ofertei
castigatoare sunt valorile estimate totale, calculate prin insumarea produselor din inmultirea pretului
unitar ofertat, cu volumul de slam estimat pentru fiecare rezervor. In formularul de oferta se va
preciza si valoarea estimata totala.

Intrebarea nr. 10: Va rugam sa ne comunicati uti/itati/e disponibile pe fiecare locatie.

Răspuns: Pentru a putea raspunde la aceasta intrebare, trebuie sa precizati ce uti/itati sunt
necesare, precum si parametrii necesari pentru tehnologia aplicata; in cazul in care, la derularea
contractului, le vom putea asigura, acestea vor fi contracost.

Vă mulţumim.

servit::=Zii,
SlnZi~ V aro

ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII

Jr. Ag~rr;avu

DIRECTOR DEPARTAMENT MANAGEMENTUL
ACHIZITIILOR SI INVESTITIILOR

Ing. Radu ALBU
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