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Referinta: Clarificari la documentatia de atribuire, pentru achizitia de servicii de intocmire a
Studiului privind Evaluarea Poluarii Mediului Geologic pe amplasamentul poluat situat in
localitatea Cuza Voda, judetul Constanta, in vecinatatea paraului Agi Cabul.

Pentru intocmirea ofertei,se solicita din partea unui operator economic, lamurirea urmatoarelor
aspecte:

1) Dreptul de a efectua lucrări intruzive (foraje adânci de sol şi foraje hidrogeologice) pentru terenurile
vizate, aflate În proprietatea unor terte persoane fizice sau juridice (respectiv acceptul proprietarilor), va fi
obtinut de către Contractor sau de către Beneficiar (CONPET)? În eventualitatea În care această sarcină revine
Contractorului, CONPET va sprijini În vreun fel demersurile acestuia?

Raspuns1) Acceptul de a efectua forajele hidrogeologice pe amplasamentul studiat va fi
obtinut de Beneficiar,

2) Investigatiile intruzive Într-un areal definit deja ca amplasament poluat necesită o avizare prealabilă
din partea autoritătii de gospodărire a apelor (subunitate locala ANAR). Pentru a obtine dreptul de a executa
aceste investigatii, preexistenta unui acord al proprietarului terenului este necesară (a se vedea solicitarea de
la punctul anterior). Pe de altă parte, trebuie clarificată În scopul elaborării Ofertei, situatia amplasamentului
prin prisma incidentei prevederilor OUG 68/2007 din 28/06/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la
prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului aprobată prin Legea nr. 19/2008 din 29/02/2008 şi
modificată prin Legea 249/2013, respectiv dacă evenimentul de poluare a fost notificat şi Încadrat În
conformitate cu prevederile acestui act de reglementare. De asemenea sintagma Amplasament poluat indică
faptul că este vorba despre o suprafată de teren Înregistrată În Inventarul National al Siturilor Contaminate,
Este corectă Întelegerea nostră?

Raspuns 2) Nu este necesară avizarea prealabilă din partea Administraţiei Bazinală de Apă
Dobrogea-Litoral, deoarece realizarea acestui studiu a fost impus de reprezentanţii acestei
instituţii prin nota de constatare nr. 48633/23. 12.2014, evenimentele apărute pe acest
amplasamament au fost notificate autorităţilor de mediu, Însă acesta nu este Înregistrat În
Inventarul Naţional al Siturilor Contaminate;

3)Nota de constatare (Anexa 1la Caietul de Sarcini) poate fi pusă la dispozitia Ofertanti/or?
Raspuns 3) Anexăm extras din Nota de Constatare nr. 48633/23.12.2014.

4) Un operator economic care nu este Înregistrat Încă În Registrul National al elaboratorilor de studii
pentru protectia mediului poate prezenta o ofertă de servicii În conditiile de mai jos:

a. Asociere cu un operator economic Înscris În Registrul National?
b. Avănd un subcontractant Înscris În Registrul National?

Raspuns 4) Un operator economic, pentru a prezenta oferta, trebuie sa fie inregistrat In Registrul
National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediulu .
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Se depune oferfa,in asociere sau cu un subcontractant,inregistrat in "Registrul National al
elaboratorilor de studii, pentru protectia mediului", doar pentru partea din contract pe care o indeplineste
(asociatul respectiv subcontractantul).

5) Pentru a nu exista dubii privind eligibilitatea ofertantului, domeniile certificate necesare pentru
elaborarea Studiului solicitat vor trebui sa fie Bilant de Mediu si Raport de Amplasament. Va rugam
confirmati.

Raspuns 5) Confirmam.

Mentionam ca oferta dumneavoastra va fi elaborata tinand cont de indicatiile precizate mai sus
Va multumim pentru intelegere.
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PROCES-VERBAL
de constatare

incheiat astăzi 23.12.2011..

Cod F -IA - 3
Nr. 48633 123.12.20J4
(La institutia/societatea/ PF controlata)
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I Subsemnatul Corjeutanu Traian reprezentant al Administratiei Bazinaie de Ape Dobrogea
:_ Litoral, împuternicit cu legitima~ia speciale nr. 55, în urma controlului efectuat la institutia S.C.
I CONPET S.A., Sectorul Constanta-Baraganu, reprezentata de DI. Liviu Basi, in prezenţa D-lui
1Tudor Tiberiu în calitate de Sef Sector Constanta-Baraganu, am constatat următoarele:
: Obiectul controlului l-a constituit modul in care se executa lucrarile de combatere a poluarii
i accidentale produse in zona de supratraversare a fascicolului de conducte pentru transport titei a
i paraului Agicabulul Mare.

4. Se va promova un, studiu privind gradul de infestare cu produs petrolier a sotului din
zona de supratraversare a fascicolului de conducte' pentru transport produs petrolier
peste paraul Agicabulul Mare precum si solutii de ecoJogizare a aceteia.

Termen: Trim 112015
Raspunde: Conducerea S.C. CONPET S.A.

5. Saptamanal, pana la ora 1200, se va transmite la Dispeceratul A.B.A.D.L. ( fax 0241-
673.025 ), situatia lucrarilor executate in zona

Termen: In prima zi lucratoare a saptamanii, pentru saptamana
precedenta, pana la disparitia fenomenului de poluare

Raspunde: Conducerea S.C. CONPET S.A.
6. Prezentul proces verbal de constatare va fi adus la cunostinta conducerii S.C. CONPET

S.A.
Termen: 23.12.2014
Raspunde: Sef Sector Constanta-Baraganu

Pentru constatarile si masurile obligatorii inscrise in prezentul proces - verbal, agentul
economic controlat nu are obiectii si recunoaste ca sunt conforme cu realitatea.

Prezentul proces - verbal a fost întocmit in 2 ( doua) exemplare, din care 1 (unul) a fost
distribuit unitatii controlate: S.C. CONPET S.A.

I

Administratia Bazinala de Apa
Dobrogea - Litoral

Inspectia Bazinala a Apelor,
Insp. Corjeutanu Traian1~

S.C. CONPET S.A.
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