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Ref: Procedura simplificată pentru Lucrări pentru Organizare de șantier (OS) “STAȚIE DE MĂSURARE GAZE 

NATURALE ȘI CENTRU DE CONTROL” 

 

Anunț de participare: 
1. cotidianul România Liberă, ediția nr. 9035 din 24.12.2021, pagina 6 (din 16); 
2. Secțiunea „Achiziții”, pe pagina dedicată: https://in-in.ro/procurement/ (shortcut direct: https://in-

in.ro/procurement/lucrari-organizare-santier-en/)  
 

Pentru operatorii economici interesați. 

București, 28.12.2021 

 

În conformitate cu prevederile Secțiunii A.1 Instrucțiuni pentru Ofertanți din cadrul Documentației de atribuire, 

prezentăm în cele ce urmează întrebările din cadrul solicitărilor de clarificare la Documentașia de atribuire, primite în 

perioada 24-28.12.2021 și răspunsul Entității contractante EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA 

LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI (”EMEPRL”) în raport cu aceste întrebări.   

Nr. 
crt. 

Întrebarea primită Răspunsul oferit 

1 

In vederea participarii la licitatia 

pentru  Lucrari pentru Organizare 

de santier (OS) “STATIE DE 

MASURARE GAZA NATURALE SI 

CENTRU DE CONTROL”, va rugam 

sa ne transmiteti documentatia de 

participare aferenta obiectivului 

mai sus mentionat  

Documentația de atribuire aferentă procedurii simplificate 

pentru atribuirea unui contract de lucrări pentru Organizare 

de șantier (OS) “STATIE DE MASURARE GAZE NATURALE SI 

CENTRU DE CONTROL” se va descărca de către operatorii 

economici interesați accesând pagina https://in-

in.ro/procurement/lucrari-organizare-santier-en/ 

 

În legătură cu prevederea de la capitolul 2 al Secțiunii B - 

Caiet de sarcini pentru achiziţie lucrări de execuţie, parte a 

prezentei Documentații de atribuire, arhiva (format 

comprimat 18,2MB, fișier Autorizatii, acte si DT.7z) care 

cuprinde ”Autorizații și acte administrative asociate realizării 

lucrărilor” și ”Documentație tehnică de autorizare construire 

- Părți scrise si părți desenate” se trimite exclusiv pe e-mail, 

la cererea scrisă a operatorului economic interesat, cu 
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2 / 2 

respectarea tuturor prevederilor aferente prezentei 

proceduri de atribuire în raport cu informațiile puse la 

dispoziție de către Entitatea contractantă.  

2 

De asemenea, va rugam sa ne 

comunicati care este termenul de 

predare si forma sau formatul 

solicitat 

În conformitate cu informația furnizată prin Anunțul de 

participare aferent procedurii simplificate pentru atribuirea 

unui contract de lucrări pentru Organizare de șantier (OS) 

“STATIE DE MASURARE GAZE NATURALE SI CENTRU DE 

CONTROL”, coroborat cu informațiile prezentate la nivelul 

Secțiunii A.1 -Instrucțiuni pentru Ofertanți din cadrul 

Documentației de atribuire,  

• termenul limită pentru depunerea ofertelor este 

în data de 07.01.2022, ora locală 14:00. În acest 

sens, eroarea materială din cadrul Secțiunii A.1 -

Instrucțiuni pentru Ofertanți -cap. 22 ”Termenul 

limită pentru depunerea ofertelor”, legat de data 

limită și ora de depunere a ofertelor (menționat ca 

fiind 05 ianuarie 2022, ora 17:00), se corectează ca 

fiind 07.01.2022, ora locală 14:00; 

• modul de prezentare al ofertelor este cel indicat la 

nivelul Secțiunii A.1 -Instrucțiuni pentru Ofertanți 

din cadrul Documentației de atribuire, iar formatul 

ofertelor va lua în considerare Secțiunea D – 

Formulare de depunere a ofertelor, Formular de 

propunere tehnică respectiv  Formular Propunere 

Financiară (cu toate sub-secțiunile sale) de 

asemenea din cadrul Documentației de atribuire.  

 

 

Prezentul răspuns la solicitările de clarificari, se publică în secțiunea „Achiziții”, pe pagina dedicată: https://in-
in.ro/procurement/ (shortcut direct: https://in-in.ro/procurement/lucrari-organizare-santier-en/)  
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