
ANUNT DE PARTICIPARE.
la procedura de licitaţie pentru achiziţia "Servicii de proiectare şi execuţie lucrări pentru 2 puţuri

de alimentare cu apă, câte unul În Staţia de pompare ţiţei Poiana Lacului şi Rampa Cireşu"

DIRECTOR DEPARTAMENT
MANAGEMENTUL ACHIZITIILOR,

SI INVESTITIILOR, ,
Ing. RaduAlbU~~ .

1. Achizitor: Conpet, str. Anul 1848, nr. 1-3, loc. Ploieşti, jud. Prahova, Cod poştal: 100559,
Telefon: +400244401360-2237, fax: +400244516451, Adresa de internet: www.conpet.ro.

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie: LICITATIE.
3. Locul de execuţie a lucrarilor: Staţia de pompare ţiţei Poiana Lacului, jud. Argeş şi Rampa

Cireşu, jud. Brăila.
4. Natura serviciilor/lucrarilor care vor fi prestate/executate: Servicii de proiectare şi execuţie

lucrări pentru 2 puţuri de alimentare cu apă, câte unul În Staţia de pompare ţiţei Poiana Lacului
şi Rampa Cireşu.

5. Cantitatea de lucrari care trebuie executate: 2 puţuri de alimentare cu apă.
6. Opţiunea de achizitionare de produse / servicii /Iucrari similare suplimentare: Nu este cazul.
7. Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru

intreaga cantitate de lucrari: Pentru intreaga cantitate de lucrari.
8. In cazul in care produsele/serviciile/lucrarile sunt divizate pe loturi, indicatii referitoare la

posibilitatea ca operatorii economici sa depuna oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile:
Nu este cazul.

9. In cazul achizitiei de produse indicatii referitor la prezentarea de mostre, descrieri, schite
si/sau fotografii: Nu este cazul.

10. Durata contractului de achizitie: 6 luni, Începând cu data predării amplasamentului.
11. Data intrării in vigoare a contractului de achizitie: data semnării acestuia de către ambele părţi

contractante.
12. Subcontractanti: SE ACCEPTA.
13. Oferte alternative: NU SE ACCEPTA.
14. Documentatia de atribuire se poate obtine şi la solicitarea scrisa a oricarui operator economic

interesat adresata catre: Conpet SA, str. Anul 1848, nr. 1-3, loc. Ploieşti, jud. Prahova.
15. Data limita de primire a solicitarilor de c1arificari: 20.06.2014 .
16. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 26.06.2014, ora 900.
17. Modul de depunere a ofertelor: Pe suport hartie, la Sediul ad-tiv II al CONPET, situat În

Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 8, la Serviciul "Structura de Securitate", situat in cladirea corp
A, demisol, luni-joi intre orele 08.15 - 16.00 si vineri intre orele 08.15 - 13.00, direct sau prin
poştă.

18. Limba de redactare a ofertei si a documentelor insotitoare ale acesteia: limba română
19. Garantie de participare la procedura de atribuire: SE SOLICITA, conform Fişei de date.
20. Modalitati de finantare a pretului contractului de achizitie: surse proprii Conpet.
21. Criterii de calificare privind situatia personala, economico-financiara precum si capacitatea

tehnica si profesionala a ofertantilor: În conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire.
22. Derularea procedurii de atribuire: in conformitate cu "Normele procedurale interne" ale Conpet

(publicate pe pagina de internet www.conpet.ro).
23. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: minim 120

(unasutădouăzeci) zile de la data limita pentru depunerea ofertelor.
24. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie: PREŢUL CEL MAI SCĂZUT.

SERVICIU ACHIZIŢII
Exp. AP Elena Matei

ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII
Jr. Agripina TÎrcavu;f

http://www.conpet.ro.
http://www.conpet.ro.

	00000001

