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Invitatie de participare

S.c. CONPET S.A Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, in
conformitate cu art.1, alin. (2) din Normele Procedurale Interne de Achizitii, "proiectarea
(inclusiv obtinerea autorizatiei de constructie), furnizarea si montarea unei firme luminoase pe
cladirea Dispeceratului Central, strada anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti".

Firma luminoasa va fi montata pe cladirea Dispeceratului Central la etajul 6, va fi
compusa din litere volumetrice din plexiglass, cu profil de aluminiu, iluminate cu module LED
5050, montate pe structura metalica, in culorile reprezentative a SC CONPET SA,conform
fotografiilor atasate.

In valoarea ofertei vorfi incluse toate cheltuielile necesare pentru proiectarea, achizitia,
montarea si transportul celor achizitionate. Termenul de executie este de 30 de zile de la
predarea amplasamentului. Ofertantul are obligatia de a vizita amplasamentul, inainte de
depunerea ofertei.

Oferta tehnica va fi intocmita si prezentata astfel Încât aceasta sa respecte cerintele
prevazute in aceasta invitatie si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei
Între aceasta şi respectivele cerinte.

Oferta financiara va fi prezentata in lei si va avea o valabilitate de 60 zile timp in care
avem obligatia de a atribui contractul. Pretul vafi exprimat in RONfără TVA. Pretul ofertei este
considerat, ferm exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a
contractului.

Oferta se Întocmeste Într-un singur exemplar si se introduce intr-un plic sigilat. Oferta va
fi depusa la S.C.CONPET S.A, strada Anul 1848. nr.1-3 la registratura societatii in atentia
Serviciului Achizitii. Pe plic se va mentiona adresa ofertantului si inscriptia "A nu se deschide
decat in prezenta comisiei de evaluare ".

Data limită de depunere a ofertelor: /21, t'1? ~tJ/ţ , ora. 12.
SC CONPET SA isi rezerva dreptul de a respinge oferta care nu respecta cerintele

enumerate mai sus, chiar daca aceasta ofera preturile cele mai scazute.
Modul definalizare a cumpararii directe: incheiere contract.
Vamultumim pentru colaborare.
Cu stima,

Intocmit
Exp. AP Ing. Florina Popescu
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DIRECTOR DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL

ACHIZITIILOR SI INVESTITIILOR

Ing.Ra~~
Sef Serviciu Achizitii
Jr. Agripina Tircavu
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