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Referintă: Achizitia directă demarată de CONPET SA În vederea atribuirii contractului
ce are ca obiect lucrări de "Refacere Împrejmuire Staţia de Pompare Poiana Lacului nr. inv.
120673, judeţul Argeş".

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesaţi cu privire la documentaţia
publicată pentru achiziţia directa mai sus menţionată, va comunicăm următoarele:

Întrebare 1: Personal "angajat" RTE şi CO, şef de şantier "obligatoriu" conform caiet de sarcini
nu Înseamnă "OBSTRUCŢIE" pentru anumite societăţi de a participa la această atribuire? Nu este o
lucrare atÎt de complexă pentru a prezenta RTE şi CO În execuţie (aveţi probabil şi proiect ?).

Răspuns 1: Se menţin condiţiile de asigurare a calităţii, respectiv societatea să aibă RTE şi
CO, inclusiv personal calificat În domeniul construcţiilor.

Întrebare 2: Depozitarea deşeurilor: cine asigură locaţia pentru depozitare autorizata de, gardă
de mediu şi autoritatea locală?

Răspuns 2: Eliminarea finală a deşeurilor la o rampă autorizata intră În sarcina
contractantului.

Întrebare 3: Certificări "INTERNA TlONALE" În domeniu ISO 9001/2000? Cele autorizate de
care "Organismele de Certificare" din România nu sunt valabile?

Răspuns 3: Da, sunt valabile certifică riie eliberate de organismele din România referitoare la
managementul asigurării calităţii În domeniul construcţiilor.

Întrebare 4: Vizitarea amplasamentului este obligatorie?
Răspuns 4: Ofertantul are obligaţia vizitării amplasamentului pentru verificarea şi relevarea

cantităţilor de lucrări confom situaţiei din teren.

Intrebare 5: În cadrul caietului de sarcini allicitaţiei cu privire la refacerea imprejmuirii staţiei
de pompare Poiana Lacului jud. Argeş lipsesc detalii legate de porţile de acces. _

Porţile de acces se vor confecţiona din ţeava rectangulară, fără dimensiune a acesteia. Pe
porţile de acces cu dimensiunea 6.00 x 2.00 m (dimensiunea fiecărei porţi fiind 3.00 x 2.00 m) se cere
montarea de panouri bordurate zincare culoarea verde cu dimnesiunea 2500 x 2000 mm.

Pentru dimensiunea constructivă de 3.00 x 2.00 este necesar ca poarta să fie prevăzută cu 3
rânduri de balamale. Este ok ?

Pe o poartă 3.00 x 2.00 se pot monta 2 bucăţi panouri bordurate 1.50 x 2.00 . Se poate adopta
această variantă constructivă a panourilor?

La porţile de acces 4.80 x 2.00 ( dimensiunea fiecăreia fiind 2.40 x 2.00), se va scurta din
panoul bordurat de 2.50 x 2.00.

De asemenea va rog să ne precizaţi dimensiunile constuctive ale porţilor pietonale ( .... x 2.00
m) ce vor face parte din poartă de acces. De obicei, acestea au formatul 1.00 x 2.00 m.

Răspuns 5: Referitor la porţile de acces acestea se vor executa În două canate, din ţeava
rectangulară de 50 x50 mm cu grosimea de 5 mm prevăzute cu câte două diagonale pe fiecare foaie
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iar acestea se vor executa la dimensiunea de 5 x 2m astfel Încât să se poată monta câte o plasă
bordurată cu dimensiunea de 2,5 x 2m.

Nu avem nici o poartă pietona/ă.
Numărul de ba/amale va fi stabilit de către cel care o realizează În funcţie de greutatea porţilor.
Se va avea În vedere montarea unor antifurturi (sudarea unor piese metalice astfel Încât să

nu poată fi ridicate din ba/amale şi furate), acestea fiind echipate cu sistem de Încuiere cu protecţie
antifurt şi de Închidere accidentală.

Va multumim.

SEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Ec. Curteanu Veronica
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SEF SERVICIU ACHIZITI
Ing. Florina Popescu

SERVICIU~II
Exp. AP. ing. Mihail Laura
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