
 

 

 

 
Nr. înreg.:  45299/08.12.2022 
 
 
Referință: clarificări 2 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 interesați cu privire la 

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

Segment Anunț de participare 

1. Întrebare: Dorim să trimitem oferta prin DHL. Vă rugăm să confirmați dacă propunerea trebuie 
să fie primită de CONPET în termenul/data de deschidere sau dacă este acceptabilă data predare a 
plicului către DHL ca data de depunere a ofertei. 

Răspuns: Oferta trebuie depusă astfel încât să ajungă la sediul CONPET din Ploiesti, str. Anul 
1848 nr. 1-3, Registratură, până la data 20.12.2022 ora 09.00. 

 

Segment Garanție de participare 

2. Întrebare: Referitor la garanția bancară de participare: Nu există timp suficient pentru o re-
emitere a garanției de participare în limba română de către o bancă locală/ Prin urmare, vom avea 
garanția de participare emisă (...) în engleză (...). Documentul va fi transmis odată cu restul 
documentelor conform cerințelor. Vă rugăm să transmiteți acceptul dvs. 

Răspuns: Referitor la garanția bancară de participare, este în regulă să fie prezentată în limba 
engleză, emisă de banca (...), atât timp cât respectă conținutul solicitat la punctul III.1.1. a) din Fișa de 
date. Garanția de participare trebuie să fie transmisă odată cu oferta și să fie depusă la sediul nostru 
nu mai târziu de termenul limită de depunere a ofertelor anunțat, adică 20 decembrie 2022, ora 09.00 
a.m. 

3. Întrebare: Am dori să folosim documentația în varianta bilingvă română/engleză pentru a 
facilita comunicarea. Vă rugăm să confirmați că este acceptat ca si mod de prezentare a ofertei. 

Răspuns: Este acceptat acest mod de prezentare a ofertei.  

 
Segment Caiet de sarcini 

2.1.1. Proces verbal privind vizitarea amplasamentului si Anexa 2 Formular 8 

4. Întrebare: Vă rugăm a elimina obligatia de vizitare a amplasamentului și implicit prezentarea 
optională a Anexei 2 la Formularul 8, ținând cont ca timpul este foarte scurt până la data limită de 
depunere a ofertelor. 

Răspuns:  Așa cum am precizat și în adresa de clarificări nr. 45076/07.12.2022, suntem de acord 
cu propunerea ca vizita amplasamentelor sa fie opțională, implicit Anexa 2/Formularul 8. 

 
2.2.1. Documentatiile aferente obtinerea autorizatiei de construire (pentru solicltarea  

avizelor, acordurilor, etc), conform cerlntelor certificatului de urbanism unde/dacă este cazul 

5. Întrebare: Vă rugam a ne preciza în care din cele 4 locații este necesară obținerea 
certificatului de urbanism si a autorizației de construire. 

Răspuns: Pentru toate locațiile sunt necesare documentele menționate. 
 
2.2.2. Propunerea tehnică de proiectare si executie (concept, basic engineering, detalii de 

executie, lista canfitatilor de lucrari si devize, etc.), documentatiile fiind vizate de verificatorii de 
proiecte pe fiecare specialitate, conform prevederilor legii 



 

 

 

6. Întrebare: Vă rugăm a ne preciza în care fază (licitație/oferta tehnică; semnare contract, 
ulterior semnării contractului, anterior avizării proiectului in CTE) trebuiesc prezentate proiectele de 
specialitate vizate de verificatori de proiecte autorizați? 

Răspuns:  In Documentația de Atribuire, Secțiunea III - Contract de Lucrări, 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 
specifică faptul ca vizele verificatorilor de proiect sunt necesare în cadrul etapei 4.1.1 Proiectare, după 
întocmirea documentației dar înainte de depunerea la CONPET S.A. 

 
2.2.7. Constructia cabinetelor aferente skidurilor, pe domeniile electric, instrumentatie si 

automatizări, realizarea instalațiilor electrice, instrumentatie si automatizari 

7. Întrebare: Vă rugăm a ne preciza ce lucrări sunt necesare pentru realizarea instalațiilor 
electrice (în funcție de natura acestor lucrări, e necesar a aloca resurele necesare atât în faza de 
proiectare cât și execuție, precum personalul calificat si autorizat ANRE). 

Răspuns:  Realizarea instalațiilor electrice reprezintă responsabilitatea contractorului, având în 
vedere că în scopul achiziției este și proiectarea. 

 

8. Întrebare: Se pot pune la dispoziție zonările pentru fiecare locație? 
Răspuns:  Da, se pot pune la dispoziție. 
 
9. Întrebare: Se pot pune la dispozitie schemele electrice de cuplare in PT sau tablouri electrice 

existente (cu indicarea celulelor libere)? 
Răspuns: Da. 
 
10. Întrebare: Se pot pune la dispozitie schemele panourilor/tablourilor de automatizare pt a 

putea realiza legăturile dintre SKID și instalațiile existente? 
Răspuns: Da. 
 
11. Întrebare: Vă rugăm a ne preciza limitele de livrare a SKID-ului (exemplu instalații de 

automatizare: include cablajul de la instrument, cutii de joncțiuni până la panou/tablou de automatizare 
aferent SKID-ului; exclude legaturile din panoul/tabloul de automatizare al SKID-ului până în 
panourile/tablourile existente; idem electrice: includ legăturile în instrument, echipament, aparat, 
conexiunile în cutiile de joncțiuni și de la cutiile de joncțiuni în panoul/tabloul electric aferent SKID-ului; 
exclud legăturile de la panoul/tabloul electric de JT aferent SKID-ului până la punctul trafo de unde se 
realizează alimentarea cu energie electrica) 

Răspuns: Pentru Petrobrazi P3, contractorul este obligat să realizeze integral toate lucrările, 
inclusiv legăturile electrice la tabloul electric existent sau PT. Pentru celelalte locații, noile skid-uri vor 
include cablajul de la cutiile de joncțiune/ instrument până la panoul de automatizare afferent skid-ului 
din dispeceratele locale. Idem electric. 

 
12. Întrebare: Sunt necesare instalații de iluminat (perimetral, local, etc)? 
Răspuns: Nu, nu sunt necesare. 

 
13. Întrebare: Sunt necesare instalații de protecție împotriva descărcărilor electrice? 
Răspuns: Nu, nu sunt necesare. 
 
14. Întrebare: Există instalație de legare la pământ la care să fie legat SKID-ul? 
Răspuns: Da. 
 
2.2.9. Integrarea semnalelor si comenzilor in sistemul SCADA 
 
15. Întrebare: Se pot pune la dispoziție documentatiile la zi, cu actualele panouri de 

automatizare? 



 

 

 

Răspuns: Da. 
 
16. Întrebare: Se pot pune la dispozitie documentatiile la zi cu registrii din RTU-urile / PLC-urile 

existente pe fiecare locație? 
Răspuns: Da. 
 
17. Întrebare: Date de proces: fluidul de lucru luat în calcul va fi un amestec de țiței, apă și gaze. 

Vă rugăm a ne comunica (în procente din total debit) care este proporția pe care să o luăm in 
considerare. 

Răspuns: Condiția de conformitate este ca țițeiul să conțină max. 1% m/m apă și sediment. 
Sunt situații excepționale când se poate depăși acest prag și să ajungă până la 3 – 4 %. 

Conținutul de gaze este scăzut având în vedere vâscozitățile ridicate conform datelor de proces 
prezentate în Caietul de sarcini. 

 
3.3. Videle - temperatura recepție 55 / 75 grade Celsius, temperatură proces 50 grade 

Celsius 

18. Întrebare: Vă rugăm a clarifica cum temperatura de operare poate fi în afara plajei de 
temperaturi la recepția în SKID? 

Răspuns: In conformitate cu Contractul de transport, temperatura de predare a țițeiului la Videle 
trebuie să fie intre 55 – 75 gradC. 

In practică, temperatura de predare inițială este de 60 – 65 gradC. 
In timpul pompării, până la finalizarea evacuării țițeiului din rezervor, temperatura acestuia scade 

până la 50 gradC, uneori și mai jos. 
 
5.3.1.20 si 5.3.2.20 Sistemul de masurare de protectie impotriva intemperiilor (acoperiș) 

19. Întrebare: Este vorba de o copertină metalică sau acoperiș? Dacă este vorba de copertină, 
cum va asigura instalația de iluminat existent iluminarea necesară operării SKID-urilor ținând cont că 
aceasta va obtura sistemele de iluminat perimetral? 

Răspuns: Se acceptă copertină metalică cu circuit de iluminare, conform planului de zonare. 
 
8.1.4. Obținerea acordurilor si autorizațiilor 
20. Întrebare: Vă rugăm a ne specifica care sunt acordurile și autorizațiile necesare pe fiecare 

din cele 4 locații. 
Răspuns: conform legislației în vigoare și specificatiilor din Contract de Lucrări, Cap 4 termenele 

contractului; 4.1.1., proiectare. 
 
Segment FIȘA DE DATE 
 
21. Întrebare: II.1.8) Ținând cont că există 4 amplasamente distincte, este posibilă împărțirea pe 

patru loturi? 
Răspuns: Nu este posibilă împărțirea pe loturi. Se va oferta pentru întregul obiect supus 

procedurii. 
 
22. Întrebare: II.4.1. Ținând cont de rata inflației și de durata prognozată pentru realizarea 

contractului, considerăm ca ajustarea prețului este necesară, modul de ajustare putând fi stabilit ulterior 
fazei de licitație, însă anterior fazei de semnare a 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. 

 



 

 

 

23. Întrebare: Este posibil ca prezentarea contractelor cu subcontractanții să fie prezentate 
ulterior fazei de licitație, însă anterior fazei de semnare a contractului? Solicităm aceasta deoarece 
timpul necesar realizării tuturor formalitatilor cu subcontractantii de specialitate (autorizati ANRE si/sau 
INSEMEX) este scurt. 

Răspuns: În cadrul ofertei se pot prezenta numai Acordurile de subcontractare. În orice caz, 
subcontractantii trebuie declarați de la bun început în oferta depusă, atât în Formularul privind 
subcontractantii, cât și în propunerea tehnică. De asemenea, trebuie avute în vedere și documentele 
solicitate acestora – Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 33 alin. (2) din 
Normele procedurale interne de achizitii – rev. 4, Certificat constatator, copie Atestate/Autorizatii. 
 

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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