
 

 
 

Departamentul Comercial 
Serviciul Achiziţii 
Nr. inreg.: 22263/17.06.2022 

 
Referinţă: Procedura simplificata organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de 

achiziţie ce are ca obiect Furnizare centuri de poziționare antistatică și opritori de cădere antistatic 
 
Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația 

publicată pentru procedura de achiziție mai sus menţionată, vă comunicăm următoarele: 
 
Întrebare 1: Pentru centura de siguranta si opritorul de cadere antistatice se solicita prezentarea 

unor mostre, care nu se vor returna. Avand in vedere faptul ca aceste echipament sunt speciale si nu fac 
parte din echipamentele disponibile in stoc imediat, acestea se fabrica doar la comanda speciala, ca 
atare, nu avem posibilitatea de a prezenta mostre fizice, insa vom prezenta fise tehnice detaliate, inclusiv 
fotografii de prezentare identice cu echipamentele ofertate. 
Răspuns 1: Dupa evaluare mostrele se vor returna. 

Întrebare 2: In caietul de sarcini se solicita ca echipamentele ofertate sa fie certificate conform 
EN 358, pozitionare in timpul lucrului, insa avand in vedere ca centura complexa ofertata trebuie sa aiba 
inel de ancorare dorsal si sternal, nu are cum sa fie certificate EN 358, singura certificare valida ar trebui 
sa fie EN 361, pentru centura, EN 360 pentru opritorul de cadere retractabil si EN 362 pentru carabina, 
iar etichetarea se face conform cerintelor EN 365. 
Răspuns 2: Se accepta. 

Întrebare 3: Din caietul de sarcini nu reiese ca impreuna cu opritorul de cadere retractabil ar 
trebui livrate si 22 de piese de legatura si 22 bucle de ancorare, care sa permita ancorarea opritorului pe 
o structura solida situata in vecinatatea locului de munca, in aceasta situatie opritorul de cadere neputand 
fi utilizat corespunzator. In aces caz, vom include in oferta atat o carabina cat si o bucla de ancorare 
pentru fiecare din cele 22 opritoare de cadere. 
Răspuns 3: Se accepta. 

Întrebare 4: Termenul de livrare solicitat este de 30 zile de la data semnarii contractului, va rog 
sa aveti in vedere ca echipamentele ofertate sunt de conceptie speciala, acestea se fabrica doar la 
comanda si au un termen de livrare cuprins intre 8 si 12 saptamani, termen care va putea fi confirmat 
exact in momentul plasarii comenzii la furnizor. 
Răspuns 4: Termenul de livrare va fi de maximum 75 de zile de la data transmiterii comenzii catre 

furnizor. 

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