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Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziţie având ca obiect   
“ Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda 1 Copsa Mare”,  

cu deschidere în data de 11.08.2022. 
  
 
 
Având în vedere solicitările de clarificări primite la achiziţia sus menţionată, vă transmitem alăturat, 
răspunsul nostru: 
 
Solicitare de clarificare nr 1: 
Avand in vedere complexitatea problemelor cu care ne confruntam referitor la intocmirea ofertelor, cu 
respectarea exigentelor stabilite prin caietele de sarcini, fara a pune insa in pericol calitatea operaţiilor 
si a lucrărilor solicitate, respectiv siguranţa formaţiei de foraj si personalul subcontractorilor, 
 
Va rugam sa anulaţi procedura de atribuire la care facem referire si sa o reluaţi, avand in vedere 
problemele enumerate mai jos: 
 
 1. Preţul burlanelor de tubaj a crescut intr-un ritm galopant, ca de altfel si termenele de livrare, 
care inprezent sunt de minim 6-7 luni, situaţie care face imposibila achiziţionarea acestora, mai ales ca 
oricecontractor de foraj nu poate emite o comanda ferma către furnizorii de burlane decat după 
semnareacontractului de foraj, subsecvent atribuirii acestuia, in cazul caştigării licitaţiei. Or, după 
semnareacontractului se emite ordinul de incepere care nu poate fi pus in practica (inceperea sondei) 
faraasigurarea burlanelor. 
 2. Valoarea estimata a contractului - care influenţează dinamica preţului ofertat printr-o oferta 
admisibila care sa nu depaseasca valoarea estimata impusa - este mult prea scăzută, nefiind corelata in 
mod manifest cu rata de creştere extrem de alerta a indicilor statistici aplicabili preturilor de producţie 
industriala in sectorul de petrol, publicaţi de Institutul National de Statistica. Dinamica acestor indici 
este reflectata in creşterea alerta a preturilor la zi a carburanţilor, energiei electrice, materialelor si 
pieselor de schimb etc. 
 3. Contractorii de foraj sunt puşi in situaţia, fara precedent pentru specificul pielei relevante 
interne, de a negocia, contracta si monitoriza derularea relaţiei contractuale cu furnizorii de servicii de 
cimentare,deşi niciodată si pentru niciun operator nu au asigurate atare servicii, pana in prezent 
externalizate de operator insusi. Astfel, consideram ca ar fi util ca aceste operaţii speciale sa ramana in 
sarcina beneficiarului. 



2 

 

 4. Datorita creşterii preturilor la elementele utilizate pentru fluidele de foraj, precum si a 
termenelor mari si impredictibile de livrare, credem ca ar fi benefica gestionarea de către beneficiar a 
acestor servicii si a negocierii directe cu cei mai reprezentativi furnizori din piaţa. 
 5. Datorita dificultăţilor in asigurarea sapelor de foraj, intrucat multe din acestea sunt atipice si 
se produc numai la comanda, iar aceasta poate fi emisa numai după semnarea contractului, subsecventa 
atribuirii acestuia ca efect al eventualei castigari a licitaţiei, pentru evitarea intarzierilor, propunem 
achiziţionarea sapelor de către beneficiar. 
 
 
Răspuns solicitare de clarificare nr. 1:  
 
Avand in vedere solicitarea privind anularea procedurii sus mentionate, va comunicam ca nu suntem de 
acord cu anularea procedurii si va transmitem alaturat, raspunsul nostru la problemele enumerate mai 
sus:  
 
 1. Se va accepta actualizarea graficului de execuție al proiectului sonda 1 Copșa Mare în funcție 
de termenele de livrare a burlanelor cu condiția ca la momentul ofertării să fie atașată și oferta 
furnizorului de material tubular și graficul de livrare al produselor. Ajustarea prețurilor burlanelor se va 
calcula la momentul livrării folosind IPC Total publicat de Institutul Național de Statistică. 
 2. Valoarea estimata a contractului a fost actualizata in anul 2022. Precizam ca ajustarea 
pretului contractului se va face lunar, incepand cu luna a VII-a a contractului conform graficului de 
execuție în care sunt detaliate lucrările rămase de executat, folosind indicele IPC Total publicat de 
Institutul Național de Statistică. 
 3. Contractul pentru serviciile de cimentare va rămâne în sarcina contractorului de foraj, în 
consecință pentru depunerea unei oferte se va respecta Caietul de Sarcini. 
 4. Serviciile pentru fluidele de foraj vor rămâne în sarcina contractorului de foraj, în consecință 
pentru depunerea unei oferte se va respecta Caietul de Sarcini. 
 5. Sapele de foraj vor fi asigurate de contractorul de foraj, în consecință pentru depunerea unei 
oferte se va respecta Caietul de Sarcini. 
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