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ANUNT DE ATRIBUIRE,

a contractului subsecvent II la Acordul-cadru de servicii de refacere a mediului geologic si
a cursurilor de apa poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul conductelor de

transport titei, gazolina si etan sau in incintele tehnologice ale beneficiarului, aflate in
administrarea acestuia, precum si preluarea, la solicitarea acestuia, a pamantului

contaminat cu produs petrolier rezultat ca urmare a realizarii unor lucrari de curatarel
remediere efectuate cu forte proprii ale beneficiarului,

pentru obiectivele CONPET din toata tara

Societatea CONPET SA, cu sediul Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, cod poştal 100559, anunţă
atribuirea celui de-al doilea contract subsecvent la Acordul-cadru de servicii de refacere a mediului
geologic si a cursurilor de apa poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul conductelor de
transport titei, gazolina si etan sau in incintele tehnologice ale beneficiarului, aflate in administrarea
acestuia, precum si preluarea, la solicitarea acestuia, a pamantului contaminat cu produs petrolier
rezultat ca urmare a realizarii unor lucrari de curatarel remediere efectuate cu forte proprii ale
beneficiarului, pentru obiectivele CONPET din toata tara

Cod CPV: 90741300-6 Servicii de reabilitare in cazul scurgerilor accidentale de hidrocarburi (Rev.2)
90733200-6 Servicii de reabilitare in cazul poluarii apelor de suprafata (Rev.2)
90733400-8 Servicii de tratare a apelor de suprafata (Rev.2)
90732200-9 Servicii de inlaturare a solurilor poluate (Rev.2)
90732300-0 Tratare sau reabilitare a solurilor poluate (Rev.2)

1. Denumire achizitor: Societatea Conpet SA, cod de înregistrare fiscală RO 1350020.
2. Adresa: str. Anul 1848, nr. 1-3, loc. Ploieşti, jud. Prahova, Cod poştal: 100559.
3. Telefon: +40 0244 401360.
4. Fax: +40 0244 402386.
5. E-mail: conpet@conpet.ro
6. Pagina de Internet: www.conpet.ro
7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie: LICITATIE.
8. Sursa de finanţare: surse proprii.
9. Tipul contractului pentru care a fost depusă oferta: servicii.
10. Data semnării contractului: 08.09.2016.
11. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut.
12. Numărul de oferte primite: 1.
13. Denumirea ofertantului câştigător: Societatea ENVIROTECH S.R.L. Constanţa - lider

Asociere ENVIROTECH S.R.L. Constanta - OIL DEPOL SERVICE S.R.L. Constanta.
14. Adresa ofertantului câştigător: Bd. Aurel Vlaicu, nr. 123A, jud. Constanta.
15. Valoarea estimata a celui de-al doilea contract subsecvent: 2.364.827,00 lei la care se adauga

TVA, valoare estimata pe baza preturilor unitare imbunatatite si a cantitatilor estimate.
16. Durata celui de-al doilea contract subsecvent: 1 an de la data intrarii in vigoare.

ŞEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Ec. Veronica urteanu

ŞEF SERVICIU ACHIZITII
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