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Referinţa: clarificare 1- procedura simplificată organizată de CONPET SA În vederea
atribuirii contractelor de executie lucrari pentru obiectivele:
LOT 1- "Înlocuire conducte d~ transport ţiţei 012" şi 014" Cartojani-Ploieşti, În zona localităţii
Ghimpaţi - traversare râu Colentina, pe o lungime de cca. 500 m, comuna Ghimpaţi, jud.
Dâmb ovita
LOT 2 - ,;inlocuire conductă de transport ţiţei 014" Constanţa-Bărăganu, În zona Castelu-Cuza
Vodă-Mircea Vodă,jud. Constanta, pe o lungime de cca. 12580 m"
LOT 3 - "Înlocuire conducte di transport ţiţei 010 % " 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 mpe fiecare fir"

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

Intrebarea 1: Având În vedere că traseul conductelor pentru lucrările menţionate mai sus nu se
află În zone cu atmosfera potenţial explozivă, vă rugăm să fiţi de acord cu eliminarea cerinţei nr.2 de la
pag.10/17 din Fişa de date a achiziţiei "Autorizaţia/Atestatul pentru execuţie de lucrări În condiţii de
atmosferă potenţial explozivă (INSEMEX Petrosani, A TEX sau echivalent) conform HG 1058/2006;
Directiva 94/9/EC; Ord. 1636/2007/2", intrucât aceasta autorizaţie nu este necesară pentru execuţia
lucrărilor'.

Raspuns: Se renunţă la cerinţa nr. 2 de la punctullll.2.1.b)" Capacitatea de exercitare a activităţii
profesionale" din Fişa de date a achiziţiei prin care se solicită prezentarea Autorizaţiei/Atestatului pentru
execuţie de lucrări În condiţii de atmosferă potenţial explozivă (INSEMEX Petroşani, A TEX sau
echivalent) conform HG 1058/2006; Directiva 94/9/EC; Ord. 1636/2007/2.

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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