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Referinţă: Procedură simplificată organizată de CONPET SA În vederea atribuirii

contractului de achizitie ce are ca obiect Furnizare 20.200 litri substanţă de stingere a

incendiilor spumant concentrat sintetic.

Întrebarea 1 Caiet de sarcini - Pct 3.2: Eticheta contine conform solicitarilor IGSU toate punctele
mentionate de dvs. mai putin Termenul de garantie (care este mentionat in certificatul de calitate) si
Viza organului de supraveghere a calitatii

Răspuns 1: - se accepta propunerea dvs.

Întrebarea 2. Caiet de sarcini - Pet 4: Declaratia de conformitate nu poate mentiona lotul
deoarece acesta este produs la cerere, in urma unei comenzi. Nr. de lot va fi mentionat in declaratia
de conformitate care va insoti materialul.

Răspuns. 2: - se va prezenta "Declaratie de conformitate" - model

Întrebarea 3. Caiet de sarcini - Pet 4: Certificatul de calitate si garantie se emite, de asemenea,
in momentul livrării, pentru fiecare lot nou produs si nu este disponibil in acest moment. Va putem
transmite un certificate similar cu cel de la ultima livrare din luna august 2017.

Răspuns 3: - se va prezenta "Certificat de calitate si garantie" - model

Întrebarea 4 Avand in vedere zilele libere de luni si marti(14 si 15 august) aprobate ca zile libere
de Guvernul Romaniei, coroborat cu faptul ca o parte din documentele solicitate sunt emise de
institutii ale statului(certificate taxe si impozite)eliberarea acestora dureaza minim 5 zile lucratoare,
pentru a avea suficient timp sa pregatim documentele solicitate.

Răspuns 5:Nu se acceptă solicitarea.În calculul termenului de depunere/deschidere al
ofertelor au fost luate in calcul si aceste doua zile libere. Acesta ramâne in data de 17.08.2017 ora
9.00 respectiv ora13.00.
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