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Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziţie având ca obiect  “ Reprocesare 

seismica 3D- RG.05 Moldova Sud”, cu deschidere în data de 12.09.2022. 

  

Având în vedere solicitarea de clarificări primită la achiziţia sus menţionată, vă transmitem alăturat, 

răspunsul nostru: 

 

Solicitare de clarificare 1: 

Capitol III.1.6b: cind este necesar ca Scrisoarea de Garantie Bancara sa fie depusa la Romgaz; inainte 

sau dupa depunerea documentatiei de participare (i.e. 12 Septembrie) ? 

      

            Raspuns 1: 

Conform informatiilor prezentate in documentul „Instructiuni pentru ofertanti”, la Capitol III.1.6b garantia 

de buna executie se constituie de catre ofertantul declarat castigator de catre entitatea contractanta. 

De asemenea, conform Art.45 al(3) din HG 394/2016, Garanţia de bună execuţie se constituie în termen 

de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului sectorial. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea 

justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului sectorial/contractului 

subsecvent. 

 

           Solicitare de clarificare 2: 
Capitol III.1.6b: este posibil ca Scrisoarea de Garantie Bancara sa fie eliberata de o banca din Canada 
(SCOTIABANK este banca unde Z-Terra North detine acconturi bancare) ?  
 
           Raspuns 2: 
Da se accepta, dar aceasta trebuie sa cuprind mentiunea ca Banca se angajeaza irevocabil sa plateasca 
orice suma pana la concurenta valorii maxime prevazuta ca si garantie de buna executie, la prima cerere 
a Entitatii Contractante, in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale. 
 
          Solicitare de clarificare 3: 

Capitol III.1.6b: este posibil ca Scrisoarea de Garantie Bancara sa fie eliberata in US dollars ? 

 

          Raspuns 3: 

Avand in vedere faptul ca oferta financiara este in lei si contractul/platile se vor efectua de asemenea in 
lei, mentionam fatul ca se accepta constituirea garantiei de buna executie prin Scrisoare de garantie 
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bancara in US dollars, cu conditia ca la momentul constituirii acesteia sa se tina cont de cursul valutar 
BNR din ziua constituirii garantiei. 
 

Solicitare de clarificare 4: 
Comunicarea va fi posibilă doar în limba română pe durata implementării proiectului?  
 
Raspuns 4: 
Comunicarea la nivel tehnic, pe perioada desfasurarii contractului se poate face si in limba engleza. 

 

Solicitare de clarificare 5:  

Se gândește SNGN Romgaz să colaboreze cu companii străine la acest proiect?  

 

Raspuns 5: 

Romgaz nu exclude eventuali ofertanti companii straine pentru contractele pe care le liciteaza. La nivelul 

Directiei Explorare-Evaluare sunt in executie contracte cu alte companii internationale. 

 

Director General 
Razvan Popescu 
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