
ANUNT DE ATRIBUIRE,

a contractului de executie lucrari de inlocuire a conductei de titei" 10 %" F2 Rădinesti, , ,
- Ploieşti În zona Troiţa 8otorani - saivan pe o lungime de cca. 2.371 m şi În zona livada
pruni (colţ pădure) - Deal Văratec pe o lungime de cca. 2.437 m, un total de cca. 4.808 m

prin aplicarea procedurii de licitatie

Societatea CONPET SA, cu sediul in Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1 - 3, cod poştal 100559, judeţul Prahova,
anunta atribuirea contractului de executie lucrari de inlocuire a conductei de ţiţei 0 10 %" F2 Rădineşti
- Ploieşti În zona Troiţa 8otorani - saivan pe o lungime de cca. 2.371 m şi În zona livada pruni (colţ
pădure) - Deal Văratec pe o lungime de cca. 2.437 m, un total de cca. 4.808 m.

Cod CPV: 45231113-0 Lucrări de Înlocuire a conductelor (rev.2)

1. Denumire achizitor: CONPET SA, telefon: +40 244401360, int. 2240; fax: +40 244402386, adresa de
internet: www.conpet.ro

2. Cod de inregistrare fiscala: RO 1350020.
3. Adresa sediu social: Ploieşti, str. Anul 1848 nr. 1 - 3, cod poştal 100559, judeţul Prahova.
4. Telefon: +40244401360.
5. Fax: +40 244402386.
6. E-mail: conpet@conpet.ro.
7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie: LICITAŢIE
8. Sursa de finantare: surse proprii.
9. Tipul contractului pentru care a fost depusa oferta: executie lucrari de inlocuire a conductei de ţiţei 0 10

%" F2 Rădineşti - Ploieşti În zona Troiţa Botorani - saivan pe o lungime de cca. 2.371 m şi În zona livada
pruni (colţ pădure) - Deal Văratec pe o lungime de cca. 2.437 m, un total de cca. 4.808 m.

10. Data semnarii contractului: 26.05.2015.
11. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie: pretul cel mai scazut.
12. Numarul de oferte primite: 10.
13. Denumirea ofertantului castigator: IPM - PARTNERS ROMANIA S.A. Ploiesti.
14. Adresa ofertantului castigator: Ploiesti, str. Marin Mehedinteanu, nr.7, jud. Prahova.
15. Valoarea contractului: 1.593.427,51 lei.
16. Valoarea sau partea din contract subcontractata: nu este cazul.
17. Durata contractului de achizitie: 120 de zile de la data predarii amplasamentului.
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