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Referinta: Clarificari solicitate la documentatia de atribuire a contractului de achizitie ce are ca
obiect - furnizare 20 de autoturisme de teren pentru intervenţii la avarii,.

Ca urmare a clarificărilor solicitate la documentatiei de atribuire a contractului de achizitie, postat pe
site Conpet sub nr. 18133/20.05.2015, avand ca obiect - furnizare 20 de autoturisme de teren pentru
intervenţii la avarii, va comunicam urmatoarele:

Intrebare 1: Va rugam ca in intreaga documentatie de atribuire, termenul de "tichet valoric"
sa fie inlocuit cu "prima de casare" in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 609/30.03.2015.

Raspuns 1: Se accepta aceasta solicitare.

Intrebare 2: Referitor la art. 2.1 din contract, va rugam sa fiti de acord cu urmatoarea
completare: "Dupa completarea dosarului Rabla de catre Achizitor, cu conditia ca Nota de inscriere
emisa de catre AFM sa fie instare contractata, Furnizorul de oblige sa furnizeze .

Raspuns 2: Art. 2.1 va avea urmatoarea formulare: - "Dupa completarea dosarului Rabla de catre
Achizitor, cu conditia ca Nota de inscriere emisa de catre AFM sa fie instare contractata, Furnizorul de oblige
sa furnizeze 20 de autoturisme de teren pentru intervenţii la avarii prezentate in Anexa 1, inclusiv asigurarea
instruirii personalului de exploatare şi reparaţii al achizitorului prin cursuri de scurtă durată, in perioada
convenita, in conformitate cu propunerea sa tehnico-economica - anexa 1 la contract, Caietul de sarcini -
anexa 2 la contract si potrivit obligatiilor asumate prin prezentul contract."

Intrebare 3: Referitor la art. 3.1 din contract, va rugam sa fiti de acord cu urmatoarea
completare: Pretul unitar acceptat pentru indeplinirea in totalitate a obiectului contractului, platibil
furnizorului de catre achizitor, este de lei/buc, fara TVA, respectiv /ei cu
TVA/buc, rezultând o valoare totală de Iei, fără TVA, respectiv Iei cu
TVA, conform Anexei nr. 1 la prezentul contract. Din suma totala lei cu TVA se va
scadea suma de Iei cu TVA ce reprezinta finanţarea din Fondul de Mediu cu un număr de
20 de prime de casare.

Raspuns 3: Se accepta aceasta solicitare.

Intrebarea 4: Referitor la art. 4.2 din contract, va rugam sa fiti de acord cu urmatoarea
completare: Dupa completarea dosarului Rabla de catre Achizitor, cu conditia ca Nota de inscriere
emisa de catre AFM sa fie instare contractata, Furnizorul se obligă să livreze .

Raspuns 4: Art. 4.2 va avea urmatoarea formulare: - "Dupa completarea dosarului Rabla de
catre Achizitor, cu conditia ca Nota de inscriere emisa de catre AFM sa fie instare contractata, Furnizorul se
obligă să livreze cele 20 de autoturisme de teren În termen de _ zile de la primirea tichetelor
valorice".

Intrebarea 5: Referitor la art. 5.1 din contract, va rugam sa fiti de acord cu introducerea
urmatoarelor puncte:

i) documente AFM - documente necesare inscrierii proprietarului la Producatorul Validat -
Furnizorul, cat si Documentele necesare completarii dosarului RABLA la Producatorul
Validat in conformitate cu Programul de stimulare a innoirii Parcului Auto National
conform Ordinului nr. 609/30.03.2015 pentru aprobarea Ghidului de Finantare a
Programului de stimulare a innoirii Parcului Auto National, cu toare modificarile si
completarile ulterioare:
a) Documentele necesare inscrierii proprietarului la Producatorul Validat - Furnizorul

(conf. art. 48 alin. 2 din Ghid):
1) Actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei

imputernicite/de/egate/desemnate sa inscribe proprietarul, sa predea spre
casare auto vehiculul uzat, sa radieze autovehiculul uzat sis a achizitioneze
auto vehiculul nou, in termen de valabilitate, in copie;

1/) Actul de imputernicire/de/egare/desemnare a persoanei care inscrie
proprietarul, preda spre casare auto vehiculul uzat, radieaza auto vehiculul uzat
si actioneaza auto vehiculul nou, in copie;

III) Certificatul de inregistrare fiscal, in copie certificata "conform cu originalul";
IV) Certificatul de inmatriculare al autovehiculului uzat, in copie;
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V) Cartea de identitate al autovehiculului uzat, in copie certificata "conform cu
originalul";

VI) Actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim premise de
conducere si inmatriculare a vehiculelor competent territorial, in copie, pentru
cazul in care din certificatul de inmatriculare sau din cartea de identitate
autovehiculului uzat nu rezulta anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in
Romania si/sau categoria autovehiculului uzat.

b) Documente necesare completarii dosarului RABLA la Producatorul Validat:
Certificatul de distrugere al autovehiculului uzat, in copie certificate "conform cu
originalul";
Cetificatul de radiere a autovehiculului uzat, in original.

k) AFM - Administratia Fondului de Mediu
1)Stare contractata (a Notei de inscriere) - situatia in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

se introduce in sistemulPSIPAN 2015 documentele de la pct. 5.1 tit. i) subpct. b)
se introduce in sistemul PSIPAN 2015 numarul si data contractului semnat de
ambele parti

Si
autovehiculul uzat este declarant valid de catre autoritatile implicate in procesul
de validare (inclusion AFM, Potitie, Autoritate).

Raspuns 5: Se accepta aceasta solicitare.

Intrebare 6: Referitor la art. 6.1 din contract, va rugam sa fiti de acord cu introducerea
urmatorului punct:

e) documentele AFM de la pct. 2.1 tit k)e Raspuns 6: Se accepta aceasta solicitare.

Intrebare 7: Referitor la art. 10.1 (3) din contract, va rugam sa fiti de acord ca scrisoarea de
garantie de buna executie sa fie valabila maximum 14 zile peste data de livrare a produselor in
conformitate cu prevederile art. 92, alin 1 din HG 925/2006, republicata.

Raspuns 7: Scrisoarea de garantie de buna executie va avea valabilitate maximum 45 zile peste
data de livrare a produselor.

Intrebare 8: Referitor la art. 10.3 din contract, va rugam sa fiti de acord cu urmatoarea
reformulare: "Achizitorul are obligatia de a elibera garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la
data intocmirii procesului-verbal de receptive a produselor care fac obiectul contractului", in
conformitate ai prevederile art. 92, alin 1 din HG 925/2006, republicata.

Raspuns 8: Art. 10.3 din contract va ramane neschimbat, respectiv "Garantia de bună executie se
va restitui În termen de 30 zile de la data Întocmirii procesului verbal de receptie, dacă achizitorul nu a ridicat
pretentii asupra ei", conform Normelor Procedurale Interne de Achizitii Conpet, norme ce sunt publicate pe
site Conpet.

Intrebare 9: Referitor la art. 12.3 din contract, va rugam sa fiti de accord cu certificarea de
catre achizitor a faptului ca autoturismele au fost livrate sa se faca la receptie si nu dupa receptie.

Raspuns 9: Art. 12.3 va avea urmatoarea formulare: - "Certificarea de către Achizitor a faptului că
autoturismele au fost livrate se face la receptie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de Furnizor pentru livrare".

Intrebare 10: Referitor la art. 13.2 din contract, va rugam sa fiti de acord cu urmatoarea
reformulare: Furnizorul are obligaţia de a asigura, conform legislatiei in vigoare, piese de schimb
fabricate sau livrate de către acesta, după expirarea perioadei de garanţie, contra cost.

Raspuns 10: Se accepta aceasta solicitare.

Intrebare 11: Art. 13.3 - Iit. b), din contractm cu privire la solicitarea de a furniza proiectele,
desenele şi specificaţiile pieselor de schimb, va comunicam ca informatiile solicitate au caracter de
date confidentiale ale Producatorului si nu pot fi puse la dispozitia furnizorilor.

Raspuns 11: la art. 13.3 se elimina lit. b. Si va avea urmatoarea formulare: - "În eventualitatea În
care a Încetat fabricarea de piese de schimb, furnizorul are obligatia de a notifica În avans (cu cel putin 90
de zile) achizitorului, pentru a permite acestuia să cumpere piesele de schimb".

Intrebare 12: Art. 13.4 si art. 16.7 - referitor la cerinta privind obligatia de a asigura gratuit
service in perioada de garantie a autoturismelor livrate in baza contractului, va rugam sa confirmati
ca aceasta cerinta se refera la obligatia furnizorului de a asigura reparatia si/sau inlocuirea pieselor
defecte, care fac obiectul garantiei. In caz afirmativ, va rugam sa fiti de acord cu reformularea art. de
mai sus mentionate in acest sens.
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Raspuns 12: Ari. 13.4 si ari. 16.7, vor avea urmatoarea formulare: - "Furnizorul are obligatia de a
asigura reparatia si/sau inlocuirea pieselor defecte, care fac obiectul garantiei in perioada de garantie a
autoturismelor livrate in baza contractului."

Intrebare 13: Referitor la art. 14.1 din contract, va rugam sa fiti de acord cu urmatoarea
completare: dupa completarea dosarului RABLA de catre achizitor, cu conditia ca Nota de inscriere
emisa de catre AFM sa fie in stare contractata, furnizorul se obligă să furnizeze .

Raspuns 13: Ari. 14.1, va avea urmatoarea formulare - "Dupa completarea dosarului RABLA de
catre achizitor, cu conditia ca Nota de inscriere emisa de catre AFM sa fie in stare contractata, furnizorul se
obligă să furnizeze autoturismele la standardele şi/sau performantele prezentate În propunerea tehnică"

Intrebare 14: Referitor la art. 14 din contract, va rugam sa fiti de acord cu intoducerea
urmatorului punct: Furnizorul se obliga sa respecte prevederile OUG 34/2006 republicata si a
Ordinului nr. 609/30.03.2015, pentru aprobarea Ghidului de Finantare a Programului de stimulare a
innoirii Parcului Auto National, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

Raspuns 14: Ari. 14.5, va avea urmatoarea formulare - "Furnizorul se obliga sa respecte
prevederile Normelor procedurale interne de achizitii Conpet si a Ordinului nr. 609/30.03.2015, pentru
aprobarea Ghidului de Finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului Auto National, cu toate
modificarile si completarile ulterioare".

Intrebare 15: Referitor la art. 15.2 din contract, va rugam sa fiti de acord cu urmatoarea
reformulare: Achizitorul se obliga sa plateasca furnizorului diferenta rezultata dupa scaderea din
pretul total de comercializare a produselor cu TVA inclus a valorii finantarii aprobate din Fondul
pentru Mediu aferenta unui nr. de 20 de prime de casare respectiv suma de TVA inclus, prin
Ordin de plata in contul de trezorerie al furnizorului, in maxim de 30 zile calendaristice de la livrarea
produselor de catre furnizor. In cazul in care Nota de inscriere emisa de catre AFM nu este in stare
contractata si/sau achizitorul nu va primi validarea tuturor primelor de casare, furnizorul va avea
obligatia de a livra doar autovehicule/e pentru care achizitorul a primit validare din partea AFM.

Raspuns 15: Se accepta aceasta solicitare.

Intrebare 16: Referitor la art. 15 din contract, va rugam sa fiti de acord cu intoducerea
urmatoarelor puncte:
- 15.3. Achizitorul se obliga sa inmaneze/transmita furnizorului documentele mentionate la art. 5.1
litera i) subpunctul a) necesare emiterii Notei de inscriere. Daca achizitorul nu transmite aceste
documentele furnizorului atunci contractul inceteaza de drept, furnizorul fiind absolvit de obligatia
de a livra produsele de fac obiectul contractului.
_15.4. Achizitorul se obliga sa indeplineasca toate obligatii/e cei revin si sa puna la dispozitia
furnizorului documentele AFM necesare (in conf. cu prevederile Ordinului nr. 609/30.03.2015
pentru aprobarea Ghidului de Finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului Auto
National).
-15.5. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia furnizorului documentele de la art. 5.1. IiU)
subpct.a), in caz contrar contractul inceteaza de drept, furnizorul fiind absolvit de obligatia de a
livra produsele ce fac obiectul contractului.
-15.6. Dupa emiterea facturii/livrarea produselor, achizitorul se obliga sa transmita catre furnizor o
copie a certificatului de inmatriculare (talon), precum si a politei ReA in maxim 30 zile de la data
livrarii produselor.
_15.7. In cazul invalidarii de catre AFM a Notei/Notelor de inscriere imprimate de catre furnizor din
cauza unor erori de inscris uri, achizitorul se obliga ca in termen de maxim 5 zile de la data la care
a fost informat de catre furnizor, sa puna la dispozitia acestuia documentele justificative necesare
remedierii corectii/or.

Raspuns 16: Se accepta aceasta solicitare.

Intrebare 17: Referitor la art. 16.4 din contract, va rugam sa fiti de acord cu urmatoarea
reformulare: "La primirea unei astfel de notificari, daca defectiunea face obiectul garantiei, furnizorul
are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul (daca nu exista solutie tehnica de
reparatie), in perioada convenita cu unitatea service, fara costuri suplimentare pentru achizitor.
Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o noua
perioada de garnatie care curge de la data inlocuirii produsului. "

Raspuns 17: Ari. 16.4 va avea urmatoarea formulare: - "La primirea unei astfel de notificari, daca
defectiunea face obiectul garantiei, furnizorul are obligatia de a interveni in maxim 48 ore de la solicitare
si de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul (daca nu exista solutie tehnica de reparatie), in
perioada convenita cu unitatea seNice, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul
perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o noua perioada de garnatie care curge
de la data inlocuirii produsului. "

Page30f4 I



Intrebare 18: Referitor la art. 16.6 din contract, va rugam sa fiti de acord cu urmatoarea
reformulare: În perioada de garanţie lucrările de reparaţii şi Înlocuirea pieselor aflate in
responsabilitatea garantiei este gratuită, iar perioada de garanţie se va prelungi cu perioada de
nefuncţionare datorată acesto defecţiuni.

Raspuns 18: Se accepta aceasta solicitare.

Intrebare 19: : Referitor la art. 18.3 din contract, va rugam sa fiti de acord cu urmatoarea
reformulare: În cazul În care achizitorul nu isi onorează obligatiile in termenul stabilit la art. 17.1
acesta are obligaţia de a plăti furnizorului penalitati in cuantum de 0,5%/zi de intarziere, calculat la
valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la scadenta.

Raspuns 19: Se accepta aceasta solicitare.

Intrebare 20: Referitor la art. 24.1 din contract, va rugam sa fiti de acord cu urmatoarea reformulare:
"Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in
sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial"

Raspuns 20: Se accepta aceasta solicitare.

Intrebare 21: Referitor la cap. 11.3din fisa de date, "termenul de livrare este de maximum 45 zi/e
de la primirea tichetelor valorice", avand in vedere ca, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.
609/30.03.2015, pentru aprobarea Ghidului de Finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului
Auto National, cu toate modificarile si completarile ulterioare, termenul de tichete valorice a fost
inlocuit cu termenul de prima de casare (cu particularitatile specifice Programului PSIPAN), va
informam ca termenul de livrare de 45 zile va curge de la data validarii finale de catre AFM a Notei de
inscriere stare contractata.ti Raspuns 21: Se accepta aceasta solicitare.

Intrebare 22: Referitor la cap 3 Garantii din Caietul de sarcini - pct. 3.3, precizam ca in
perioada de garantie lucrarile de reparatii si inlocuirea pieselor aflate in responsabilitatea garantiei
este gratuita iar perioada de garantie se va prelungi cu perioada de nefunctionare datorata acestor
defectiuni.

Raspuns 22: Se accepta aceasta solicitare.

Intrebare 23: Referitor la cap 4 Alte cerinte din Caietul de sarcini - pct. 4.2. - conform caruia
se solicita livrarea documentatiei necesare executarii lucrarilor de revizii tehnice si reparatii
(manuale de reparatii), va rugam sa preciza ti daca cerinta se considera indeplinita prin furnizarea
manualului de exploatare a produsului.

Raspuns 23: Da, se considera indeplinita cerinta prin furnizarea manualului de exploatare a
produsului.

Intrebare 24: Referitor la cap 4 Alte cerinte din Caietul de sarcini - pct. 4.3. - referitor la
cerinta privind instruirea personalului de exploatare si reparatii al beneficiarului prin cursuri de
scurta durata, va rugam sa ne comunicati daca instruirea se poate realiza la livrarea produselor.
Totodata, va rugam sa precizati numarul de persoane ce trebuie instruite.

Raspuns 24: Numarul de persoane ce trebuie instruite este 8.

Intrebare 25: Va rugam sa ne precizati daca valoarea achizitiei, data in fisa de date a achizitiei,
respectiv 1.291.180,64 ron (fata TVA) nu contine bonul de REMAT. Practic in acest caz am primi de la
dumneavoastra 20 de tichete REMA T plus suma de 1.291.180,64 ron.

Raspuns 25: Valoare include prima de casare:
CONPET SA va achita 1.291.180,64 RON minus 20 x prima de casare
AFM va achita 20 x prima de casare

Mentionam ca oferta dumneavoastra va fi elaborata tinand cont de indicatiile precizate mai
sus si ca restul cerintelor din documentatia de atribuire raman neschimbate.

Va multumim.

SEF SERVICIU ACHIZITII

Jc AgriPin~vu

Director Departament Managementul
Achizitii/or si Investitiilor
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