
  
 

Nr. inreg.:  11363/01.04.2021 

Referinţă: Licitatie organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achizitie ce 

are ca obiect “Furnizare echipament individual de protectie 6 loturi: 

• L 1 Cizme de protectie apa/noroi = 2.616 buc.,  

• L 2 Bocanci protectie antistatici = 3.140 buc., 

• L 3 Vesta avertizoare cu benzi reflectorizante antistatica = 508 buc., 

• L 4 Haina vatuita antistatica, ignifugata = 1.447  buc, 

• L 5 Salopeta antistatica, ignifugata = 3.229 buc. si Salopeta SPSU antistatica, 
ignifugata 436 buc, 

• L 6 Bluzon ploaie antistatic = 867 buc. si Ansamblu ploaie antistatic = 804buc”,  
Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la 

documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menţionată, vă comunicăm 
următoarele: 
 
Intrebare 1: Va rugam sa  ne precizati daca mostra depusa in cadrul procedurii de achizitie trebuie 
insotita de Certificatul de Examinare EC de tip. 

Raspuns 1: Conform cerintelor mentionate  in caietul de sarcini, Certificatul de Examinare 
EC de tip face parte din documentele ce vor insoti produsul ofertat, asadar acesta face parte 
obligatoriu din oferta tehnica. 
 
Intrebare 2: Se solicita decalarea termenului de depunere a ofertelor cu minimum 60 zile avand in 
vedere urmatoarele aspecte: 

• Pentru toate produsele se solicita certificat de examinare EC de tip cu valabilitate pana la 
finalizarea contractului, respectiv anul-- 2024 avand in vedere incheierea contractului pe 3 ani. 
Acest lucru implica recertificare produselor pe care le detinem in portofoliu sa corespunda 
solicitarilor dumneavoastra. Precizam ca eliberarea unui CERTIFICAT DE EXAMINARE de 
catre Institut are termen de executie de minim 45 de zile. 

• Avand in vedere pandemia cu care ne confruntam marea majoritate isi desfasoara activitate prin 
telemunca ceea ce implica decalarea termenului privind emiterea certificatelor. 

• Toate produsele sunt confectionate din tesaturi speciale, cu culori speciale, provenite din import 
ceea ce implica un termen de livrare mai indelungat. 

Raspuns 2: Nu se accepta decalarea termenului de depunere a ofertelor cu minumum 60 
zile. Mentionam ca solicitarea noastra privind valabilitatea certificarii a fost facuta pentru a ne 
asigura ca punem la dispozitia lucratorilor un echipament conform (testat si certificat), pe toata 
durata derularii contractului. 

Menționăm că oferta va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul 
cerințelor rămân neschimbate. 

 
Vă mulţumim, 
 
                                             DIRECTOR GENERAL 
                                              Ing. Dorin TUDORA 
 
 
 
   ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII 
     Ing. Florina POPESCU 
                                                                                             SERVICIU ACHIZIȚII 
                                                                                   Exp. AP Camelia BARBUCEANU 
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