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ANUNT DE ATRIBUIRE,

a contractului de achizitie ce are ca obiect "servicii de evaluare a aportului in natura la
capitalul social al CONPET SA, reprezentand 47 terenuri pentru care s-au obtinut Certificate de

atestare a dreptului de proprietate in vederea aportarii valorii acestora la capitalul social, urmand a
se intocmi un raport de evaluare, conform Standardelor Nationale"

SC CONPET SA cu sediul Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, cod poştal 100559, anunţă
atribuirea contractului de achizitie ce are ca obiect " servicii de evaluare a aportului in natura la
capitalul social al CONPET SA, reprezentand 47 terenuri pentru care s-au obtinut Certificate de
atestare a dreptului de proprietate in vederea aportarii valorii acestora la capitalul social, urmand a se
intocmi un raport de evaluare, conform Standardelor Nationale"

Cod CPV: 71319000-7 servicii de expertiza

1. Denumire achizitor: SC Conpet SA, Telefon: +400244401360-2224, fax: +400244 516451,
Adresa de internet: www.conpet.ro.

2. Cod de inregistrare fiscală: RO 1350020.
3. Adresa: str. Anul 1848, nr. 1-3, loc. Ploieşti, jud. Prahova, Cod poştal: 100559.
4. Telefon: +40 0244 401360.
5. Fax: +400244516451.
6. E-mail: conpet@conpet.ro
7. Pagina de Internet: www.conpet.ro
8. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie: NEGOCIERE.
9. Sursa de finanţare: surse proprii Conpet.
10. Tipul contractului pentru care a fost depusă oferta: servicii
11. Locul de prestare: Locatia Prestatorului.
12. Data semnării contractului: 17.09.2015.
13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut.
14. Numărul de oferte primite: 1
15. Denumirea ofertantului câştigător: PFA Constantin Valerica
16. Adresa ofertantului câştigător: Campana, str. Muscelului, nr. 40
17. Valoarea contractului: 30.000 lei, fără TVA.
18. Valoarea sau partea din contract care urmează să fie subcontractată: nu este cazul.
19. Durata contractului de achizitie: 30 zile de la data semnarii contractului.
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