
Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesaţi cu pnvlre la
documentaţia publicată pentru procedura de achiziţie mai sus mentionată, vă comunicăm următoarele:

Referinţa: Procedura achizitie directa organizată de CONPET SA În vederea atribuirii
contractului de achiziţie ce are ca obiect - Mijloace tehnice de aparare Împotriva incendiilor din
categoria - Accesorii PSI

CONPET S.A.
str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieşti, 100559, PrahOva,România

Tel: +40.244 - 401360; fax: + 40 - 244 • 516451
CUI: 1350020; Cod CAEN4950; J29/6122.01.1991
Capital social subscris şi vărsat 28 569 842,40 lei

2 7. /UN. l017INr. înreg.: .MP:fr

Intrebarea 1:
Nr.crt 12 - Pichet PSI- echipat. In afara de furtun unde se specifica 1 buc, pentru restul elementelor
(ranga, galeata, etc) nu este specificata cantitatea/ pichet.
Nr.crt 14- Robinet ON50Pn16 - este vorba de robinet hydrant interior? daca este altceva va rog detalii.
Nr.crt.17 - Portavoce - va rog specificati caracteristici dorite (putere, etc ..)
Nr.crt 23 -Scara de aluminiu pentru interventii doua tronsoane - care este inaltimea totala, nr.de trepte
pe tronson, certificare EN1147 pentru folosire pompieri.
Răspuns 1
Nr.crt 12 - Pichet PSI- echipat cu: 1 roia furtun tip C, ranga 2 buc., galeata -4buc., stingator P6- 2buc.,
cange -2buc, lopata -2buc., cheie ASC 1 buc., cheie hidrant 1buc., topor-tarnacop - 2buc. , lada de
nisip O,5mc.
Nr.crt 14- Robinet ON50Pn16 - este vorba de robinet hidrant interior.
Nr.crt.17 - Portavoce - raza de actiune in exterior - min. 1000m, prevazuta cu microfon detasabil,
portabila, greutate redusa (max. 2 kg)
Nr.crt 23 -Scara de aluminiu pentru interventii doua tronsoane : 5m - inaltimea totala, 11 trepte/ tronson,
nu solicitam certificare EN1147 ( Nu este scara pentru pompier).

Intrebarea 2:
Pe aspiratie/refulare tip S se pun furtunuri (roia 20m) pentru pompieri(plate) din polyester, iar pentru
preluare spumant concentrat este vorba de furtun rigid din plastic cu un capat metallic. Ce anume se
doreste la pct.22.
Răspuns 2:
La pozitia 22 se precizeaza urmatoarele: Furtun tip O, destinat pentru amestecator de linie prevazut cu
racord pentru amestecator de linie (preluare spumant concentrat).
Se va trece ca unitate de masura: buc.( 3-3,5m/buc.), furtun tip O destinat pentru amestecator de linie -
2 buc.

Menţionăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ţinând cont de indicaţiile precizate mai sus
si că restul cerintelor din documentatia de atribuire răman neschimbate., , ,

IDirector Direcţia Comercială şi Activităţi Reglementate
Jr. Anamaria Dumilrache ~~i.

Şef Serviciu Achiziţii
Ing. Florina Popescu
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