
 

 

 

 
 
 
 
Nr. înreg.:  45352/08.12.2022 
 
Referință: clarificări 3 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: 

1. Întrebare: Vă rugăm a clarifica care din formularele 11 pana la 20 sunt obligatoriu a fi 
completate și depuse. Ținând cont că timpul până la data depunerii ofertelor este foarte scurt, 
completarea datelor în aceste tabele presupune realizarea proiectelor ceea ce este imposibil a fi 
realizat in acest interval de timp. Dacă aceste tabele sunt obligatoriu a fi completate și depuse, vă 
rugăm a lua in considerare prelunginrea termenului de depunere a ofertelor. 

2. Răspuns: Formularele 11÷20 nu se solicită. Nu suntem de acord cu decalarea termenului 
de depunere a ofertelor. 

 
3. Întrebare: Formular 13 – FISA TEHNICA: Formularul conține datele din DATA SHEET, ceea 

ce în această fază nu este prevăzut a se realiza conform listei de livrabile, DATA SHEET se depun 
ulterior semanrii contractului, in faza de proiectare de detaliu, insa inaintea depunerii documentatiei pt 
avizare CTE. Vă rugăm a accepta ca datele tehnice și parametrii funcționali să îi furnizăm în lista de 
echipamente. 

4. Întrebare: Am observat că anumite formulare pot fi completate doar în cazul în care există 
deja antemăsuratori , ridicări topo, și / sau liste de cantități realizate în baza unui proiect de detaliu, ori 
în această fază aceste formulare considerăm că nu pot fi corect completate. Vă rugăm a accepta ca 
următoarele formulare sa nu fie obligatoriu a fi depuse cu oferta: Formular 14 - Lista cuprinzând 
cantitățile de lucrări; Formular 15 - Lista cuprinzând cantitățile de lucrări; Formular 16 -  Lista cuprinzând  
cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotările; Formular 17 - Lista cuprinzând 
consumurile cu mâna de lucru; Formular 18 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a 
utilajelor de construcții; Formular 19 - Lista cuprinzând consumurile de resurse umane; Formular 20 - 
Lista consumurilor cu transporturile. 

5. Răspuns: Formularele 11÷20 nu se solicită. 
 
6. Întrebare: Având în vedere că termenul de depunere a ofertelor este 20.12.2022 ora 09.00 și 

ținând cont de perioada următoare a sărbătorilor de iarnă, perioadă în care majoritatea producătorilor 
de pe piață au program de lucru limitat și a timpului scurt pentru vizitarea amplasamentelor și culegerea 
tuturor informațiilor necesare pentru ofertare (...) vă rugăm să luați în considerare prelungirea 
termenului de depunere a ofertei până la data de 06.01.2023. 

 

7. Întrebare: În urma analizei documentației de atribuire (...), vă rugăm să analizați posibilitatea 
decalării termenului de depunere a ofertei până la 28.01.2023, din următoarele considerente: 

- Scopul complex al lucrărilor ce fac obiectul procedurii; 

- Necesitatea vizitării locațiilor, urmată de analizarea și implementarea datelor culese cu ocazia 

vizitei; 

- Numărul mare de documente solicitate în care firmele furnizoare de echipamente principale 

(debitmetre, analizoare de apă în țiței, etc.) intră în vacanță și nu vor putea trimite oferte. 

 
Răspuns: Nu suntem de acord cu decalarea termenului de depunere a ofertelor. 

 
 



 

 

 

 
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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