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Referinţa: clarificare 2 - procedura simplificată organizată de CONPET SA În vederea atribuirii

contractelor de executie lucrari pentru obiectivele:
LOT 1- "Înlocuire conducte de transport ţiţei (2)12" şi (2)14" Cartojani-Ploieşti, În zona localităţii Ghimpaţi-
traversare râu Colentina, pe o lungime de cca. 500 m, comuna Ghimpati, jud. Dâmbovita
LOT 2 - "Înlocuire conductă de transport ţiţei (2)14" Constanţa-BărăganJ, În zona Caste/~-Cuza Vodă-Mircea
Vodă, jud. Constanta, pe o lungime de cca. 12580 m"
LOT 3 - "Înlocuire conducte de transport ţiţei (2)10 % " F1+F2 Poiana Lacului-Silişte - În zona
supratraversare canal irigaţii, loc. Bucşani si DJ 720 A Adânca-Bucşani, jud. Damboviţa, pe o lungime de
cca. 2300 m pe fiecare fir şi În zona parc 14 Cobia, loc. Blidari, jud. Damboviţa, pe o lungime de cca. 570 m
pe fiecare fir"

Urmare a clarificărilor solicitate de catre unii dintre operatorii economici interesaţi cu privire la
documentaţia publicată pentru procedura de achiziţie mai sus menţionată, vă comunicăm urmatoarele:

Intrebarea 1: "Vă rugăm să precizaţi dacă, În cazul participării unui ofertant la toate cele trei loturi, acesta
poate depune un singur set de documente de calificare, În forma stabilită În Fişa de date. "

Raspuns: Astfel cum a fost precizat şi În documentaţia de atribuire, Propunerea tehnică şi Propunerea
financiară vor fi intocmite pentru fiecare lot În parte, restul documentelor de calificare vor fi prezentate intr-un singur
exemplar.

Intrebarea 2: "Analizând documentaţia de atribuire mai sus amintită, respectiv Fişa de date a achiziţiei,
Cap. 111.2.2.)Capacitatea tehnică şi/sau profesională, Cerinţa nr. 1, se solicită "Declaraţie şi lista principalelor lucrări
executate În ultimii 5ani - maximum 3 contracte cu obiect asemănător celui pentru care se ofertează, caror valoare
iniţiala cumulată a fost de minimum:
LOTUL 1: 688.882 lei, fara TVA
LOTUL 2: 7.230.323 lei, fara TVA
LOTUL 3: 3.169.791 lei, fara TVA,
copii contracte sau ale paginilor relevante; recomandări, recepţii.

În conformitate cu Normele procedural interne de achiziţii ale CONPET S.A., pentru procedura simplificată
(art.24, alin. (7), lit.c)), vă rugăm să fiţi de acord ca pentru Îndeplinirea cerinţelor privind capacitatea tehnică şi
profesională să prezentăm lista lucrărilor realizate În cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, Însoţită
de certificate de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante (art.34 alin. (19) lit.a))".

Raspuns: Pentru Îndeplinirea cerinţei nr.1 de la Cap. 111.2.2.din Fişa de date a achiziţiei privind capacitatea
tehnică şi/sau profesională se acceptă prezentarea listei cu lucrările realizate În cursul unei perioade care acoperă
cel mult ultimii 5 ani, Însoţită de certificate de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante, cu condiţia ca din
aceste documente sa reiasă toate informaţiile referitoare la: obiectul, valoarea lucrărilor, perioada de derulare, data
finalizării acestora.

Menţionăm că toate ofertele vor fi elaborate ţinand cont de indicaţiile precizate mai sus si restul cerinţelor
din documentaţia de atribuire ramân neschimbate.

Va mulţumim.
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