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Referintă: c/arificari 2 licitatie servicii de inspectie interioara a conductelor
de transport titei liJ 12 3/4" la subtraversare Dunare si Borcea si 14" Poarta Alba-
Calareti-Pitesti si elaborare rapoarte aferente inspectiei

Ca urmare a c1arificărilor solicitate de unele dintre firmele care au accesat
documentaţia de atribuire pentru licitaţia referită de pe pagina CONPET, vă comunicăm
următoarele:

Intrebarea nr. 1: In prezent, X analizeaza prevederile si cerintele Documentatiei de
Atribuire.

- Din analiza rezulta ca este necesar un volum important de documente, atat pentru
a raspunde cerintelor din Fisa de Date a Achizitiei cat si pentru cele din Caietul de Sarcini,
completare formulare etc. Documentele trebuie traduse legalizat, in limba romana.

- Vizita care trebuie efectuata la amplasamentul serviciilor va lua cel putin 3 zile,
fiind necesara pentru obtinerea de noi date, care vor fi utile pentru intocmirea ofertei tehnice
si comerciale.

- Banca cere timp pentru emiterea garantiei bancare de participare.

Toate acestea necesita timp, care nu poate fi in totalitate controlat de catre ofertant.
A vand in vedere aceste aspecte si din dorinta de a prezenta o oferta completa,

competitiva, X roaga ca termenul limita de depunere a ofertelor sa fie extins pentru data de
29.07.2015.

Răspuns: Extensia termenului limita de depunere a ofertelor solicitata de
dumneavoastra este foarte mare, societatea CONPET aflandu-se in imposibilitatea
prelungirii acestei date pana la sfarsitullunii iulie 2015 deoarece realizarea acestei achizitii
este deosebit de importanta in cadrul Programului de investitii.

Prin urmare, termenul limita de depunere a ofertelor ramane neschimbat.

Vă mulţumim.

DIRECTOR DEPARTAMENT
MANAGEMENTUL ACHIZITIILOR SI INVESTITIILOR,

Ing. Radu Albu
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