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Referinţă: Anulare procedura "licitatie" organizata in vederea atribuirii
contractului de proiectare si executie lucrari de Înlocuire a conductei de etan 05
9/16" Turburea-Arpechim Pitesti, pe o lungime de cca. 350m in zona mal stang
Amaradia, loc. Bratesti, jud. Gorj

Prin prezenta vă comunicăm că SC CONPET SA Ploiesti a demarat la data de

23.02.2015, procedura mai sus menţionată prin publicarea pe pagina oficială de internet

(www.conpet.ro) a Documentaţiei de atribuire şi a anunţului de participare nr. 7179.

Până la termenul limită de depunere a ofertelor, stabilit pentru data de 17.03.2015, ora

9.00, a fost depusă o singura oferta care nu a fost insotita de garantia de participare in

cuantumul si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire, aceasta

fiind respinsa in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, potrivit prevederilor art.25 alin. (3)

lit. b) din Normele Procedurale Interne de Achizitii ale SC CONPET SA Ploiesti.

Avand in vedere faptul ca, pentru aceasta procedura a fost depusa o singura oferta

inacceptabila, in conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) din Normele Procedurale

Interne de Achizitii potrivit cărora" (1) Conpet poate anula aplicarea procedurii de atribuire,

dacă ia aceasta decizie inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicării

procedurii de atribuire si, oricum, inainte de data incheierii contractului, numai in

următoarele cazuri:

a) nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau

neconforme" [. .... .)",

SC CONPET SA Ploiesti a hotarat anularea procedurii de achizitie referita.

DIRECTOR DEPARTAMENT MANAGEMENTUL
INVESTITIILOR SI ACHIZITIILOR
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SEF SERVICIU ACHIZITII, ,
Jr.Ag7rcavu

ANUNT ANULARE PROCEDURA

Serviciu Achizitii,,
Exp. A.P. Claudia Braslasu
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