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Nr. Înreg.: 3305<? / 11 AIIG 2017
Referinţa: Procedura simplificată organizată de CONPET SA În vederea atribuirii

contractului de achiziţie ce are ca obiect - Furnizare 20.200 litri substanţă de stingere a incendiilor
spumant concentrat sintetic

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

Întrebarea 1- La capitolul 4 alin. 1 din caietul de sarcini se menţionează -"documente obligatorii
care vor fi prezentate de ofertanţi" -, se solicita" declaraţie de conformitate În original cu dată, locul
şi lotul de substanţă de stingere, stampilata de producător Însoţită de un exemplar tradus În limba
romană".
Producătorul spumantului oferit de societatea noastră, emite odată cu livrarea substanţei de
stingere un certificatul de conformitate lot (Batch Certificate). Acest certificat conţine elemente care
se stabilesc doar la demararea şi finalizarea fabricaţiei (nr.comenzii, tipul spumantului, cantitatea,
lotul ce urmează a fi furnizat, data producţiei şi rezultatele testării din laboratorul propriu).
Ca urmare declaraţia de conformitate În original, poate fi prezentată doar În cazul care spumantul
solicitat s-ar afla pe stoc la producător sau ofertant fapt imposibil având În vedere cantitatea
solicitată. Deasemeni exista probabilitatea ca producătorul să fabrice cele 20 tone de spumant În
mai multe loturi.
Din considerentele prezentate mai sus, solicitam prezentarea documenul În varianta "model" de
la o achiziţie anterioară a aceluiaşi tip de spumant, urmând ca livrarea să fie Însoţită de
documente În original cu datele specifice lotului.

Răspuns 1: - Suntem de acord cu solicitarea. Documentele se vor prezentain variantă ca model.

Întrebarea 2 - La alin.3 -Certificatul de calitate şi garanţie emis de ofertant se prezintă
odată cu livrarea produsului solicitat, În baza certificatului emis de producător (vezi pct. 1). Vă putem
oferi doar un model de certificat de calitate şi garanţie + declaraţie de conformitate emis de ofertant.

Răspuns 2 - Declaraţie de conformitate şi Certificat de calitate şi garanţie "se vor prezenta
ca model". Originalele vor fi predate la momentul livrării produsului.

Întrebarea 3 - În fişa de date, la punctul 111.2.2) Capacitatea tehnică şi/sau profesională la Cerinţa
nr. 1 se solicita dovada experienţei prin prezentarea a maxim 3 contracte cu obiect asemănător.
Având În vedere că spumanţii fac parte din categoria produselor de stingere (pulberi şi spumanţi),
vă solicităm să ne comunicaţi dacă prezentarea de contracte de livrare substanţe de stingere
(pulberi) este suficientă pentru Îndeplinirea cerinţei.
Răspuns 3 Da, contractele de furnizare substanţe de stingere pulbere se considera experienţă
similară.

Întrebarea 4 - În Caietul de sarcini la punctul 4. Documente obligatorii care vor fi prezentate
de către ofertanţi, la ultimul alineat aţi solicitat: Atât produsul, cât şi producătorul să se regăsească
În REGISTRUL PRODUSELOR CERTIFICATE conform OMAI 88/2012. Conform OMAI 88/2012
privind metodologia de certificare a conformităţii În vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor
tehnice pentru apărarea Împotriva incendiilor, produsele se notifică de către
producător/importator/distribuitor.
Vă solicităm modificarea alineatului menţionat mai sus prin adăugarea după caz a importatorului
şi/sau a distribuitorului.
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Răspuns 4 - Produsul, producătorul şi reprezentantul autorizatllmportatorul/Distribuitorul
trebuie să se regăseasca În "Lista produselor certificate/Notificate conform OMAI 88/2012"

Menţionăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ţinând cont de indicaţiile precizate mai
sus şi că restul cerinţelor din documentaţia de atribuire rămân neschimbate.

DIRECTOR DIRECŢIA COMERCIALĂ I CTIVITĂŢI REGLEMENTATE
Jr. Anamaria U Itrache
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