
 
 

 

Nr. înregistrare: 19374/30.05.2022 

Referința: Procedură simplificată organizată de CONPET SA, în vederea atribuirii contractului având ca 

obiect „Servicii de recertificare a sistemelor de management al calității, mediului, 

sănătății și securității în muncă, energiei conform cerințelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2018, ISO 50001:2018 și două audituri periodice de supraveghere.” 

 

Ca urmare a clarificărilor solicitate de firmele care au examinat documentația de atribuire pentru 

procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro., vă comunicăm următoarele: 

Solicitare 1: “Referitor la III.2.2) Capacitatea tehnică și/sau profesională / din Fisa de date - Cerința nr. 2. 
Declarație și lista privind subcontractanții. – în afară de personalul propriu, putem utiliza și personal 
competent din afara companiei, cu care avem contracte pentru prestarea de audituri. Răpunderea 
integrală a derularii contractului ne aparține, respectiv conducătorul echipei de audit va fi un angajat TÜV 
SÜD România.  
În această situație, se menține ca necesară documentarea acestei cerințe în ofertă – declarație, lista 
subcontractanți respectiv celelalte cerinte de la III.2.4) II. Subcontractarea?” 
 
Răspuns: Se acceptă utilizarea de personal competent din afara companiei cu care ofertantul are 
încheiate contracte pentru prestarea de audituri, pentru care se vor prezenta angajament de participare și 
copia contractului de prestare de audituri.  
Formularul nr. 6 se va prezenta și în situația în care ofertantul nu va subcontracta părți din contractul de 
achiziție, precizând în acesta că nu are subcontractanți pentru prestarea serviciilor. 
 
Solicitare 2: “În situația câștigării acestui contract, continuitatea certificării sistemului de management 
presupune analiza performanței ciclului anterior de certificare și a rezultatelor ultimului audit de 
supraveghere.  
Vă rugăm să confirmați ca în această situație, rapoartele de audit din ciclul anterior de certificare și 
eventualele rapoarte de neconformitate de la ultimul audit de supraveghere ne vor fi puse la dispoziție 
înainte de începerea auditului de recertificare.” 
 
Răspuns: Confirmăm că vom pune la dispoziția oferantului câștigător rapoartele de audit din ciclul 
anterior de certificare și eventualele rapoarte de neconformitate de la ultimul audit de supraveghere. 
 

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus, iar 
restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate. 

 
Vă mulțumim. 

                                       ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL 
                                                    Jr. Dan Manolache 

 
 

                                                ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII 
                                                  Ing. Popescu Florina 

 
 

                                                  SERVICIUL ACHIZIŢII 
                                                    Exp. Alina Minzicu 

http://www.conpet.ro/
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