
1;
cmmm
.'tN.'Pt:mmlB

CONPET S.A.
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieşti, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CIF: R01350020 ; Cod CAEN4950; Înregistrată la
Registrul Comertului Prahova sub nr. J29/6122.01.1991
Capital social subscris şi vărsat 28 569 842,40 lei

lfJ CONPIE1f

serv{llu fi:~hiziţii,

sin7~loc

Nr. inreg.: If2/ Si ~ f. e~-:-4ois '

Referinta: Anulare procedura "licitatie" organizata in vederea atribuirii contractului de
servicii de refacere a mediului geologic si a cursurilor de apa poluate ca urmare a avariilor
produse pe traseul conductelor de transport titei, gazolina si etan sau in incintele
tehnologice ale beneficiarului, aflate in administrarea acestuia, precum si preluarea, la
solicitarea acestuia, a pamantului contaminat cu produs petrolier rezultat ca urmare a
realizarii unor lucrari de curatare/ remediere efectuate cu forte proprii ale beneficiarului,
lotizat, pentru obiectivele din regiunile:

Lot 1:Regiunea 1: Constanta, lalomita, Calarasi, Ilfov
Lot 2: Regiunea II: Bacau, Covasna, Vrancea, Galati, Braila
Lot 3: Regiunea III: Buzau, Prahova, Dambovita
Lot 4: Regiunea IV: Arges, Giurgiu, Teleorman
Lot 5: Regiunea V: Valcea, Dolj, Gorj, Olt
Lot 6: Regiunea VI: Timis, Arad, Bihor

In temeiul art. 52 alin. (1) lit a) din Normele Procedurale Interne de Achizitii ale CONPET
S.A., se anuleaza procedura de atribuire organizata pentru atribuirea contractului/-elor de servicii de
refacere a mediului geologic si a cursurilor de apa poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul
conductelor de transport titei, gazolina si etan sau in incintele tehnologice ale beneficiarului, aflate in
administrarea acestuia, precum si preluarea, la solicitarea acestuia, a pamantului contaminat cu
produs petrolier rezultat ca urmare a realizarii unor lucrari de curata re/ remediere efectuate cu forte
proprii ale beneficiarului, lotizat (6 loturi), pentru urmatoarele motive:

- pentru loturile 1, 3 si 4, au fost depuse numai oferte inacceptabile, potrivit prevederilor art.
27 alin. (13) pct, ix lit. a) din Normele Procedurale Interne, deoarece preturile totale, obtinute prin
inmultirea preturilor unitare ofertate cu cantitatile estimate, depasesc cu mai mult de 10% valorile
estimate pentru aceste loturi.

- pentru loturile 2, 5 si 6 nu a fost depusa nicio oferta.
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