
 

 

 

 
Nr. înreg.:  45076/07.12.2022 
 
Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractului de lucrări proiectare, 

execuție, instalare și verificare metrologică inițială a patru skid-uri de măsurare în locațiile 
Petrobrazi P3, Poiana Lacului, Videle și Otești 

 
Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesat cu privire la 

documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele: 

1. Întrebare: In toate formularele care trebuie completate, la obiectul contractului trebuie trecute 
toate codurile CPV si descrierea lor asa cum sunt anunțate în Fișa de Date?  

 
71323000-8 Servicii de proiectare tehnica pentru procese și producție industriala  
48921000-0 Sisteme de automatizare  
38420000-5 Instrumente de masurare a debitului, a nivelului și a presiunii lichidelor și a 
gazelor  
38421110-6 Debitmetre  
71631440-6 Servicii de monitorizare a debitului  
38424000-6 Echipamente de masurare și control  
42961200-2 Sisteme SCADA sau sisteme echivalente   
71356200-0 Servicii de asistența tehnica  
32562300-3 Cabluri cu fibre optice pentru transmitere datelor  
32573000-0 Sistem de control al comunicațiilor 

Răspuns: In formulare, la obiectul contractului pot fi trecute numai codurile CPV nu și denumirea 
lor. 

2. Întrebare: Oferta este considerate acceptabilă dacă valoarea depășește cu nu mai mult de 
9.9% valoarea estimată? 

Răspuns: Așa cum am precizat în Fișa de date, la punctul IV.4.2., CONPET S.A. nu poate 
disponibiliza fonduri suplimentare peste valoarea estimată fără TVA a achiziției, comunicată prin 
anunțul de participare și în Documentația de atribuire. Prin urmare, oferta este inacceptabilă dacă 
valoarea ofertată depășește valoarea estimată a achiziției. 

3. Întrebare: Este posibil a publica formularele în format editabil, ținând cont că unele din ele 
sunt greu lizibile? 

Răspuns: Formularele publicate pe site sunt perfect lizibile, însă le publicăm și în format editabil. 

4. Întrebare: In Fișa de Date este menționat că ajustarea prețului contractului nu este posibilă, 
cu toate că în Procedura de Achiziții publicată pe site CONPET, este menționat că prețul poate fi ajustat 
dacă termenul de execuție al contractului depășește 24 de luni. Ținând cont de evoluția prețurilor la 
materii prime, materiale, și rata inflației, considerăm că este mai mult decât justificată ajustarea prețului 
contractului. 

Răspuns:  În Fișa de date a achiziției, la punctul II.4., s-a precizat clar că prețul contractului nu 
se ajustează. În Normele Procedurale Interne de Achiziții – rev. 4, la art. 30, alin.(9), referitor la 
conținutul Fișei de date, se precizează că în Fișa de date include dacă este cazul instrucțiuni privind 
modalitatea de ajustare a pretului contractelor cu o durata mai mare de 24 de luni; în acest caz, la 
estimarea valorii viitorului contract, s-au luat în considerare și elementele menționate de 
dumneavoastră. 

5. Întrebare: Luând în considerare timpul foarte scurt pentru depunerea ofertelor, vă rugăm a 
lua în considerare ca opțional vizitarea amplasamentelor, și eliminarea obligativității prezentării 
formularului Anexa 2 la Formularul 8. 

Răspuns: Suntem de acord cu propunerea ca vizita amplasamentelor sa fie opțională, implicit 
Anexa 2/Formularul 8. 



 

 

 

 

6. Întrebare: Cerință extrasă din Caietul de sarcini: 
„2.1.2. Propunerea tehnică de proiectare și execuție (concept, basic engineering, detalii de 

execuție, lista cantităților de lucrări si devize, etc.), documentațiile fiind vizate de verificatorii de proiecte 
pe fiecare specialitate, conform prevederilor legii. Se va face numai dupa vizitarea amplasametului si 
culegerea tuturor informatiilor necesare acestei etape”.  

Solicitare: 
Vă rugăm să modificați textul de la punctul 2.1.2, în sensul că viza unui verificator de proiect de 

specialitate pe documentația de proiect este posibilă numai după întocmirea proiectului. Considerăm 
că în acest stadiu de ofertare este necesară numai confirmarea/angajamentul ofertantului că 
documentația de proiect proiectul va fi vizat de verificatori de proiect pentru fiecare specialitate. 

Vă rugăm să modificați textul caietului de sarcini în conformitate cu cele prezentate mai sus. 

Răspuns:  Referitor la solicitarea dvs, vă precizăm că in Documentația de Atribuire, Sectiunea 
III - Contract de Lucrari, art. 4 Termenele Contractului, la punctul 4.1.1. Proiectare. Termenul de 
prestare a serviciilor de proiectare și de certificare MID – Modul B însumează 180 de zile de la data 
semnării Procesului-Verbal de predare-primire a amplasamentului pentru proiectare (Petrobrazi P3, 
Poiana Lacului, Videle și Otești)” se specifica în mod clar că: 

“Predarea-primirea amplasamentului pentru proiectare se va face în termen de 15 zile de la data 
constituirii garanției de bună execuție, în condițiile prevăzute la art. 9. 

1) Executantul va înainta Documentația tehnico-economică de execuție elaborată, spre analiză, 
verificatorului autorizat, încheind în acest sens proces verbal atât la predarea acesteia verificatorului 
cât și la primirea acesteia. După verificarea documentației, Executantul o va depune la CONPET S.A.”  

In conformitate cu termenele contractului, vizele verificatorilor de proiect sunt necesare in cadrul 
etapei 4.1.1 Proiectare, dupa intocmirea documentatiei dar inainte de depunerea la CONPET S.A. 

 
7. Întrebare: Cerințe extrase din caietul de sarcini: 
"2.2.9. Integrarea semnalelor si comenzilor in sistemul SCADA". 
"2.2.14. Contractantul va trebui sa faca dovada ca direct sau prin subcontractor, a mai avut lucrari 

similare pe echipamentele SCADA ABB”  
Solicitare: 
  - Deoarece se solicită integrarea noilor sisteme de măsurare în SCADA existent aparținând 

CONPET S.A., vă rugăm să confirmați că CONPET va pune la dispoziție contractantului codurile sursă 
și orice parolă aparținând programului software existent, necesare integrării noilor sisteme de măsurare 

  - Dacă se solicită intregrarea noilor sisteme de măsurare in SCADA CONPET, mai este necesar 
un HMI local pentru fiecare skid de măsurare? 

- Vă rugăm să acceptați ca experiență similară orice aplicație SCADA, nu numai SCADA ABB. 

Răspuns:  Referitor la aliniatul 1, vă putem confirma că la momentul etapei de integrare in 
sistemul SCADA Conpet a skid-urilor,  Achizitorul va facilita acest aspect, evident cu respectarea 
conditiilor de Securitate, a Directivei NIS si doar in urma unui Agrement de Confidentialitate (NDA). 

Referitor la aliniatul 2, vă precizăm că nu s-a pus niciun moment problema unui HMI local, propriu 

skid-ului. Sistemele de măsurare trebuie integrate în imaginile Microscada Pro, ce reprezinta HMI 

SCADA existent,  atât în Dispeceratele Locale, acolo unde este cazul, dar și în Dispeceratul Central, 

pentru toate cele 4 skid-uri. 

Referitor la aliniatul 3, vă precizam că, la punctul III.2.2. al Fisei de date, cerința nr. 1, se 

menționează clar experiența similară solicitată - Declarație și lista principalelor lucrări executate în 

ultimii 5 ani – în baza a minimum 3 contracte de lucrări cu obiect asemănător, respectiv lucrări similare 

pe echipamente SCADA,  duse la bun sfârșit în ultimii 5 ani și care au inclus activități ca: proiectare, 

procurare, instalare, punere în funcțiune de sisteme de măsură de țiței si certificare metrologică (MID) 

pentru produse din industria de țiței și gaz, în stare lichidă. 

Prin urmare, se acceptă conceptul de “experiență similară SCADA”. Menționăm ca integrarea 

skid-urilor presupune modificări hardware si software în sistemul existent SCADA de tip ABB 

inplementat in CONPET.    



 

 

 

Acestea sunt dedicate pentru fiecare nivel de interfață de supervizare si control:  

- unitati de transmitere la distanta  seria  RTU 500 ABB, RTUtil, Multiprog 

o preluarea semnalelor 

o configurare RTU 

o modificare logica 

o transmitere semnale spre servere SCADA 

- servere SCADA  - Visual SCIL si SCIL 

- interfete operatori dispeceri HMI de tip ABB, - Microscada Pro:  

o Rapoarte, liste de evenimente, alarme 

o Imagini de supervizare si control 

o Proceduri de comanda 

o Evidentierea conductelor active 

o Configurarea datelor de proces in tip real si istorice 

 

8. Întrebare: Cerințe extrase din caietul de sarcini: 
”Pentru sistemele de măsurare din Otești, Videle și Poiana Lacului linia constructivă are 

următoarea componență minimală.  
5.3.1. Skid-uri cu o linie de măsurare — nu necesită by-pass 
5.3.1.10. Sistem degazor 
5.3.2. Skid cu trei linii de măsurare. Una activa și două în rezervă sau maxim două active și una 

în rezervă — nu necesita by-pass 
5.3.2.10. Sistem degazor”. 
Solicitare: 
Având în vedere că: 
 - vâscozitatea sortimentelor de țitei este mare, conform parametrilor de proces prezentați în 

caietul de sarcini; 
- există configurații de sisteme de măsurare, certificate MID, care nu conțin degazor; 
- există sisteme de măsurare fiscală pentru țitei, sisteme care nu conțin degazor automat, 

vă rugăm să acceptați ca în configurarea sistemelor de măsurare propuse să se accepte sisteme de 
eliminare automată a aerului din circuitul de măsurare amonte de debitmetru, fără ca acestea să conțină 
degazor certificat. 

 
Răspuns:  Conpet nu a utilizat termenul de “degazor certificat”. 
Cerinta Conpet este aceea de a se respecta normele în vigoare care atat în: 
• MID ANEXA VII-SISTEME DE MĂSURARE PENTRU MĂSURAREA CONTINUĂ ȘI 

DINAMICĂ A CANTITĂȚILOR DE LICHIDE, ALTELE DECÂT APA (MI-005), art 5 Capacitatea de a 
corespunde cerințelor, punctul 5.3 precizează:  Orice proporție de gaz sau de aer care nu este ușor de 
detectat în cadrul lichidului nu trebuie să provoace o variație de eroare mai mare decât: 

— 0,5 % pentru lichidele altele decât cele potabile și pentru lichidele cu o vâscozitate sub 1 mPa.s  
sau 
— 1 % pentru lichidele potabile și pentru lichidele cu o vâscozitate peste 1 mPa.s. 
Cu toate acestea, variația admisă nu trebuie să fie niciodată mai mică decât 1 % din CMM. 

Această valoare se aplică în cazul unor pungi de aer sau de gaz.  
Cât și în  
• OIML 117 - 1R; 2.10 Eliminarea aerului sau a gazelor; 2.10.4 Lichide viscoase, care 

precizeaza că: 
“Deoarece eficacitatea dispozitivelor de eliminare a gazelor scade pe măsură ce vâscozitatea 

lichidelor crește, aceste dispozitive nu sunt necesare pentru măsurarea lichidelor cu o vâscozitate 
dinamică mai mare de 20 mPa·s la 20 °C.” 

Conform parametrilor Caietului de Sarcini,  
o pentru sistemul din Poiana Lacului viscozitatea dinamica la T=20 °C este de 6.51 cPo (mPa·s) 
o pentru sistemul sumator Brazi P3 viscozitatea dinamica la T=20 °C este de 15 cPo (mPa·s). 
 



 

 

 

 
 
9. Întrebare: Cerințe extrase din caietul de sarcini: 
”4.7. Procedurile de evaluare a conformității, activitate prin care se demonstrează dacă au fost 

îndeplinite cerințele esențiale din Anexa 1, MID, din care producătorul poate alege, în conformitate cu 
Anexa 7, sunt: 

- Modul B + F 
- Modul B+ D sau H1 sau G unde: 
- Modulul B reprezintă EXAMINAREA UE DE TIP (vezi MID); 
- Modulul F reprezintă CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE VERIFICAREA 

PRODUSULUI (vezi MID); 
- Modulul D reprezintă CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE ASIGURAREA CALITĂȚII 

PROCESULUI DE PRODUCTE (vezi MID); 
- Modulul H1 reprezintă CONFORMITATEA BAZATĂ PE ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂȚII 

Șl PE EXAMINAREA PROIECTULUI (vezi MID); 
- Modulul G reprezinta CONFORMITATEA BAZATĂ PE VERIFICAREA UNITĂȚII DE PRODUS 

(vezi MID)” 
precum și : 
„6. Verificările metrologice ale sistemelor de măsurare — prover-e 
Atât verificarea metrologică inițială, cât și verificările metrologice periodice se vor face cu 

etaloanele Conpet. In momentul de față, Conpet are in dotare trei etaloane mobile, bidirecționale cu 
bila de separatie. Prover-ele sunt destinate verificărilor/etalonarilor sistemelor de măsurare aflate deja 
în proprietatea Conpet. Sistemele de masurare actuale sunt echipate cu traductoare de debit 
volumetrice. Softul instalat de catre producatorul prover-elor (MECI-Franta, 2007) pe calculatorul de 
debit al prover-ului este strict dedicat verificarilor skid-urilor cu elemente volumetrice de masurare a 
debitului. Sistemele de masurare vor trebui sa transmita catre prover, un semnal în impulsuri, utilizabil 
în activitatea de proving. 

Pentru conformarea prover-elor Conpet și la verificările viitoarelor skid-uri, a căror componență 
de măsurare debit este masică, este absolut necesar ca pe actualul calculator de debit al prover-ului 
să fie instalat si softul pentru determinarile masice. 

Ofertantul trebuie să se asigure că verificările/etalonarile skid-urilor se pot face cu prover-ul 
DPLS, 6” ANSI 600. 

In caz contrar, pentru skid-ul sumator se va folosi prover-ul de IPLS, 10” ANSI 600. 
Acest fapt conduce la ipoteza instalării softului MECI, dedicat verificărilor traductoarelor de tip 

Coriolis (masice), pe ambele prover-e, fără a afecta softul dedicat verificărilor skid-urilor care raman in 
functionare. 

Prover-ul și calculatorul de debit au fost produse de către MECI, filiala EES-Clemessy / Eiffage 
Energie Systemes, Franta. Contractorul trebuie sa prezinte în scris, confirmarea producătorului 
calculatorului de debit al prover-ului, că nu vor exista conflicte intre softurile pentru determinari masice 
si volumetrice. 

Din punct de vedere constructiv, racordurile de conectare ale skid-urilor la bratele prover-elor, 
trebuie sa respecte distantele minime si maxime la care se pot conecta bratele prover-elor. 
Documentatia va fi pusa la dispozitie de către Conpet”. 

Preambul: 
Deoarece fabricarea și punerea pe piață a sistemelor de măsurare lichide, altele decât apa, este 

permisă de Directiva 32/EU/2014 și in varianta B+D, variantă mentionată de dvs. la punctul 4.7 din 
Caietul de sarcini, vă informam că în acestă variantă producatorul de astfel de sisteme de măsurare 
are capabilitatea de a realiza verificarea metrologica initială cu etaloane și proceduri de verificare 
proprii, acceptate de către organismul notificat care a certificat modulul D pentru un astfel de 
producător. 

Pentru varianta B+D nu este necesar ca sistemul proiectat, fabricat, testat inițial și pus pe piață 
să mai fie certificat de către un alt organism notificat, așa cum solicitați la punctul 2.1.5 din Caietul de 
sarcini. 



 

 

 

Solicitarea CONPET, prezentată la capitolul 6 din Caietul de sarcini nu are aplicabilitate pentru 
cazul variantei B+D. Acestă solicitare ramâne valabilă pentru ofertanții care nu au un modul B, deja 
existent, și care nu și-au certififcat procesul de producție în conformitate cu Directiva 32/EU/2014. 

Solicitare: 
Vă rugăm să acceptați ca ofertanții care pot prezenta în faza de ofertă că îndeplinesc cerințele 

MID în varianta B+D, să efectueze testarea ințială a noilor sisteme de măsurare utilizind etaloanele și 
procedurile proprii, conform certificarii MID deținute de aceștia. În acest caz, Declarația de conformitate 
pentru fiecare sistem de măsurare ofertat/fabricat/instalat/pus în funcțiune, va fi eliberată de catre 
producător conform prevederilor modului D din Directiva 32/EU/2024. 

Răspuns: Conpet nu se opune cazului în care Producătorul utilizează la testele interne etaloane 
proprii, dar fara cotație financiară și fără nicio implicare asupra Caietului de Sarcini sau Contractului de 
Lucrari.  

Verificările metrologice se vor face cu prover-ele Conpet, pe care s-a instalat inițial softul pentru 
determinări masice, cerință în conformitate cu Caietul de Sarcini. 

 
10. Întrebare: Având în vedere că sistemele de măsurare — contorizare care fac obiectul 

prezentei licitații vor fi utilizate pentru decontări fiscale, în conformitate cu legislația metrologică 
națională aceste sisteme de măsurare trebuiesc instalate de agenți economici care dețin Aviz de 
montator eliberat de catre Biroul Român de Metrologie Legal, aviz în care să fie mentionat: 

a) numarul certificatului de aprobare de model / certificatului de tip pentru sistemul de masurare 
respectiv; 

b) codul de identificare al sistemului de măsurare așa cum este mentionat în documentul de la 
punctul a); 

c) producătorul sistemului de măsurare instalat. 
Vă rugăm să luați în considerare aceste cerințe metrologice naționale și să introduceți acestă 

cerință obligatorie în Caietul de sarcini. 
 
Răspuns: Conform Contractului de Lucrari, Contractorul are obligația de a îndeplini etapa 2 

Teste operationale și punere in functie din 4.1.2 Executie Lucrări, fapt ce presupune și instalarea 
mijlocului de măsurare. In consecinta, Contractorul este direct răspunzător de nerespectarea legislației 
în vigoare, implicit a condițiilor de montare, în momentul montării mijlocului de masurare, fapt  ce poate 
conduce la nerespectarea termenilor contractuali. 

 
Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul 

cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate. 
Vă mulțumim. 

 
ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL 

Jr. Dan MANOLACHE 
 

Şef Serviciu Achiziţii 
Ing. Florina POPESCU                                                         

Serviciul Achiziţii 
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ 
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