
 
 

 

Nr. înreg.  

 
 

Referința: Procedura simplificată organizată de CONPET SA, în vederea atribuirii contractului cu 
obiect „Servicii de mentenanță pentru mijloace auto marca Mitsubishi”; 
 

 

 Ca urmare a clarificărilor solicitate de una dintre firmele care au examinat documentația de atribuire 
pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele: 

 

Solicitarea nr. 1: „Referitor la Art. 3.1, 3.2 și 3.4 din Caietul de sarcini prin care se solicită ca 
prestatorul să dețină contracte de colaborare cu service-uri autorizate de către producător sau importator, 
la nivel național, cel puțin pentru următoarele locații: Constanța, București, Pitești, Tg. Jiu, Timișoara, 
Oradea, Moinești sau cât mai apropiate de acestea - Facem următoarea precizare: Prestatorul poate 
presta serviciile solicitate de către beneficiar DOAR în locațiile proprii din țară, respectiv în: București, 
Constanța, Pitești, Oradea, Bacău. Nu colaboram cu alte service-uri partenere, astfel că pentru Tg. Jiu vă 
putem oferi doar în Pitești, iar pentru Timișoara doar în Oradea și pentru Moinești în Bacău. 

Legat de acest subiect, Art. 5.4 din Caietul de sarcini în care se menționează ”În cazul defecțiunilor 
accidentale care fac imposibilă continuarea deplasării, prestatorul va asigura asistență tehnică si servicii 
de remorcare/tractare până la sediul prestatorului, sau cel mai apropiat service partener,-Facem 
precizarea : prestatorul va asigura asistență tehnică și servicii de remorcare/tractare doar până la sediul 
sau cel mai apropiat service propriu al prestatorului.” 

Răspuns: Se mențin cerințele din caietul de sarcini dar se acceptă și asigurarea serviciilor de 
mentenanță în locațiile: București, Constanța, Pitești, Oradea, Bacău.  

În cazul în care Prestatorul poate asigura serviciile de mentenanță în locațiile solicitate/acceptate 
de CONPET, asistența tehnică și servicii de remorcare/tractare se va face de către Prestator până la cel 
mai apropiat service al său în vederea executării reparației.  

 
 
Solicitarea nr. 2: „Referitor la Art.IV.4.1.a) din Fișa de date prin care se solicita Dovada ca deținem 

o unitate service autorizată de producătorul Mitsubishi - dorim o clarificare: este suficientă o declarație în 
acest sens?.” 

Răspuns: Dovada că unitatea service este autorizată de producătorul Mitsubishi se face, de 
regulă, prin contractul de reparator agreat semnat între importator/producator si prestator dar se acceptă 
orice document care să ateste faptul că acest service este autorizat de producătorul Mitsubishi. 

 
 
Solicitarea nr. 3: „Referitor la Art. 5.2. din Caietul de sarcini și IV.4.1.c) din Fișa de date prin care 

se solicită dovada că prestatorul deține soft original - dorim mai multe detalii cu privire la documentul ce se 
dorește a fi depus pentru îndeplinirea acestei cerințe, este suficientă o declarație în acest sens?” 

Răspuns: De regulă, prin contractul de reparator agreat semnat între importator/producător și 
Prestator este menționat și faptul că service-ul deține soft original dar se acceptă orice document care să 
ateste faptul că acest service este autorizat de producătorul Mitsubishi și deține un soft original.  

 
 
Solicitarea nr. 4: „Referitor la Art. IV.4.1.e) din Fișa de date prin care se solicită Dotarea tehnică a 

service-ului-dorim mai multe detalii cu privire la modul de îndeplinire, sub ce forma doriți conceperea 
acestui formular?” 
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Răspuns: Ofertantul trebuie să prezinte o descriere a dotării tehnice a service-ului și o declarație 
că această dotare corespunde cerințelor importatorului/producătorului.  

 
 
Solicitarea nr. 5: „Referitor la Art.IV.4.1.f) din Fisa de date prin care se solicită Dovada că deținem 

service mobil - dorim mai multe detalii, ce documente va sunt necesare mai exact pentru îndeplinirea 
acestei cerințe, este suficientă o declarație în acest sens?” 

Răspuns: Se acceptă această solicitare.  
 
 
Solicitarea nr. 6: „Referitor la Art. 4.3., 4.4.și 11.3.(3) din Contract care fac referire la termenul de 

48 ore privind reparatia-Facem o precizare: prestatorul nu agreează termenul de 48 ore privind reparația, 
propunem un termen de maxim 5 zile lucrătoare.” 

Răspuns: Se acceptă modificarea art. 4.3. din contract. Acesta va avea următoarea formulare:  
 
„4.3. Termenul de intervenție, respectiv timpul în care Prestatorul se mobilizează, ajunge la fața 

locului și are o minimă intervenție în vederea limitării prejudiciului este de maximum 48 ore de la data 
transmiterii solicitării de către Achizitor. Prestatorul se obligă să efectueze constatarea unei defecţiuni și să 
transmită NOTA DE CONSTATARE în maxim 24 de ore de la prezentarea în service. Intervențiile vor fi 
programate în maxim 48 ore de la data emiterii Comenzii scrise de către Achizitor, urmând ca remedierea 
defecțiunilor să se execute în termenul final de reparație, care nu poate fi mai mare de 48 ore, în funcție de 
complexitatea lucrării, în condițiile în care Prestatorul dispune de toate piesele de schimb necesare 
reparației. În cazul în care piesele nu sunt în stoc va comunica Achizitorului, în 24 de ore de la efectuarea 
constatărilor, perioada în care se va efectua reparația și costul acesteia, perioadă care nu va depași 48 de 
ore de la achiziția tuturor pieselor de schimb, subansamblelor necesare reparației. În cazul unor 
operatiuni mai complexe de reparații, tinichigerie, vopsitorie, pentru care normativele prevăd o 
perioada mai îndelungată termenul de prestare este de maxim 5 zile data emiterii Comenzii scrise 
de către Achizitor. Obligația Prestatorului de efectuare a serviciilor de reparații se consideră îndeplinită 
prin semnarea fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție de către ambele părți, pentru fiecare mijloc 
auto reparat în parte.” 

 
Modificarea termenului de 48 de ore, stipulat la art. 4.4. și art. 11.3.(3) din proiectul de contract nu 

se acceptă. Acest termen se referă la garanția serviciilor deja prestate.  
 
 
Solicitarea nr. 7: „Referitor la Art.11.7 din Contract “Prestatorul va remedia în baza asigurărilor de 

răspundere civilă auto sau pe baza asigurărilor facultative CASCO toate daunele survenite…..”- dorim o 
clarificare: în ceea ce privește reparațiile pe Casco, vă rugăm să ne comunicați la ce societati de asigurare 
aveți încheiate polițele casco și dacă polițele sunt încheiate cu fransiza cum plătiți această fransiză?” 

Răspuns: CONPET are în prezent, pentru asigurări de tip CASCO, contract cu ASIROM S.A., 
contract încheiat fără fransiză. 

 
 
Solicitarea nr. 8: „Referitor la Art.17.1.(2) din Contract “Prestatorul are obligația de a achita în 

termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării, suma calculată drept penalități” propunem modificarea 
”Prestatorul are obligația de a achita în termen de 30 de zile de la primirea notificării, suma calculată drept 
penalități”. 

Răspuns: Nu se acceptă aceasta solicitare.   



 
 

 

 
 
Solicitarea nr. 9: „Referitor la Art.18.1.(1), 18.2. și 18.3. din Contract prin care se solicită  daune 

de 20% din valoarea contractului pentru nerespectarea unor clauze, prestatorul solicita  eliminarea in 
totalitate a penalității de 20% din valoarea contractului.” 

Răspuns: Nu se acceptă această modificare.  
 
 
Solicitarea nr. 10: „Referitor la Art.III.2.2.-Capacitate tehnica si/sau profesionala -Cerința nr.1 din 

Fișa de date prin care se solicită completarea Formularului 6, cu Anexele 1 și 2 și copii ale contractelor 
prezentate ca experiență similară, însoțite de certificate de bună execuție: recomandări din partea 
Beneficiarilor pentru serviciile prestate - Facem următoarea precizare: pentru îndeplinirea acestei cerințe 
prestatorul poate depune doar Declarația (Formularul 6) si Anexa 1 si o declarație pe propria răspundere. 

Nu va putem pune la dispoziție copii ale contractelor, recomandări de la instituții sau certificate de 
bună execuție.” 

Răspuns: Ofertantul trebuie să facă dovada că are experienţă în prestarea de servicii similare. În 
cazul în care doriți ca prețurile practicate de dumneavoastră, în alte contracte, să rămână confidențiale, 
ținând cont de faptul că nu s-a cerut un nivel valoric al contactelor prezentate, aveți posibilitatea să 
acoperiți aceste valori.  

 
Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de cerințele Documentației de 

atribuire și a indicațiilor precizate mai sus. 
Vă mulțumim. 

 
ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL 

Jr. Dan MANOLACHE 
 
 
 
 

            Şef Serviciu Achiziţii 
            Ing. Florina POPESCU 
 
 
 

 
Serviciu Achiziţii 

Coord. Actv. Sp. Agripina TÎRCAVU   
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