
 
 

 

Nr. înreg.  

 
 

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

 

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

 

 
Solicitarea: „Referitor la termenul de 48 ore precizat la art. 4.3. din proiectul de contract, facem 

precizarea că este prea mic pentru reparațiile complexe. Normativele prevăd o perioada mai mare pentru 
lucrările de tinichigerie, vopsitorie, reparații complexe .” 

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.” 

 
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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