
CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1,3, Ploieşti, 100559, Prahova
Tel: +40 . 244 . 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF:RO1350020; Cod CAEN4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris şi vărsat 28 569 842,40 lei

Nr. inreg.: 'tIpir / 10. OCT. 2017

Referinţa: procedura organizată de CONPET SA, În vederea atribuirii contractului cu obiect
"Dispozitiv/sistem integrat de ridicare şi manevrare echipamente În cladire casa pompe Rampa
Barbatesti";

Ca urmare a clarificărilor solicitate de una dintre firmele care au examinat documentaţia de
atribuire pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro .• vă comunicăm următoarele:

Solicitarea nr. 1: "Referitor la anunţul Dumneavoastră nr. 39223/28.09.2017 de participare la
procedura de licitaţie pentru achizitie "Dispozitiv/sistem integrat de ridicare şi manevrare echipamente
În clădire casa pompe Rampa Bărbăteşti la data de 16.10.2017, sectiune a Caiet de Sarcini / cap. 3-
PRECIZARI. pagina 2 penultimul paragraf, se specifică:

"Furnizorul are obligaţia de a vizita amplasamentul În vederea Întocmirii unei oferte tehnice cât
mai complete".

Având În vedere obligativitatea, vă rugăm să clarifica ti dacă este necesar sau nu ca ofertantul
să facă dovada vizitei sale la locatia Casa Pompe Rampa Barbatesti."

Răspuns: Pentru vizitarea amplasamentului persoana de contact: ing. Truşcă Eduard (tel.
0731/520652). Ofertantul va include În ofertă "Declaraţie privind vizitarea amplasamentului",
confirmată de reprezentantul CONPET desemnat anterior.

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

Vă mulţumim.

Şef Serviciu Achiziţii
Ing. Florina Popescu

~ IServiciul Achiziţii
Exp. AP Alina MÎnzicu
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OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Subsemnatul, , reprezentant legal al
societatii comerciale ,' declar pe propria
raspundere ca in urma vizitarii amplasamentului lucrarilor
__________________________________ , am

luat la cunostinta si mi-am insusit conditiile din teren privind executia lucrarilor.

Data completarii: _

Operator economic,

(semnatura autorizata)

Reprezentant CONPET
desemnat prin anuntul de participare,

(semnatura autorizata)
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