
CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1.3, Ploieşti, 100559, Prahova
Tel: +40 . 244 . 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF:RO1350020; CodCAEN4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris şi vărsat 28 569 842,40 lei

Nr. inreg.: 1r4irOIJ / 12.{)CI2017

Referinţă: clarificare 1 - procedura de licitaţie organizată de CONPET SA În
vederea atribuirii acordului-cadru de servicii de refacere a mediului geologic şi a
cursurilor de apă poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul conductelor de
transport ţiţei, gazolină şi etan sau În incintele tehnologice ale Conpet S.A. Ploieşti, aflate
În administrarea acesteia, preluarea, la solicitarea Conpet S.A. a pământului contaminat
cu produs petrolier rezultat ca urmare a realizării unor lucrări de curăţare/ remediere
efectuate cu forţe proprii, precum şi intervenţia imediată În vederea prevenirii extinderii
poluării atât pe cursurile de apă, cât şi pe sol, pentru obiectivele CONPET

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:

Întrebarea 1: Vă rugăm să ne comunicaţi dacă sunteţi de acord ca modalitate de
constituire a garanţiei de participare să fie poliţa de garanţie de participare emisă de o societate
de asigurări, elaborată conform modelului din "Formulare", În cuantumul şi pentru valabilitatea
solicitată.

Răspuns: Formele de constituire a garanţiei de participare se limitează la cele indicate
În Fişa de date a achiziţiei, punctullll.1.1.a) şi au fost stabilite În conformitate cu prevederile art.
37, alin. (3) - (6) ale Normelor Procedurale de Achiziţii ale Societăţii CONPET S.A., aflate pe
site-ul societăţii, la adresa: http://www.conpet.ro/Achizitii.

Mentionăm că toate ofertele vor fi elaborate ţinand cont de indicaţiile precizate mai sus
şi restul cerinţelor din documentaţia de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulţumim.

Şef Serviciu Achiziţii
Ing. Florina Popescu
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