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Nr. 43.020/07.11.2022     
 

Răspuns la solicitarea de clarificări privind procedura de 

licitație având ca obiect 

“Servicii de achiziţie si procesare seismica 3D Transilvania NE” 

 

Avand in vedere organizarea procedurii de licitatie având obiectul sus menționat, cu termenul 

limita privind depunerea ofertelor in data de 14.11.2022, au fost solicitate clarificari, motiv pentru care 

va comunicam răspunsul aferent acestora: 

Intrebarea nr. 1: 

Tinand cont de faptul ca executarea obiectului contractului presupune parcurgea unor etape consecutive, 

care nu pot fi suprapuse, prima dintre acestea fiind obtinerea unor avize de mediu care sunt supuse unor 

termene de emitere stabilite de lege, va propunem sa fiti de acord ca durata de executare a lucrarilor sa 

fie de 12 luni de la data obtinerii acordurilor şi avizelor necesare perimetrului de achizitie 3D, (conform 

ANEXEI nr.1 de la Caietul de sarcini, pct. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8), urmand ca prevederile din contract sa fie 

modificate in consecinta. 

 

Raspuns nr. 1: 

Din experienta acumulata de-a lungul a peste 15 ani, putem spune fara nici o retinere ca toate contractele 

de servicii de achizitie seismica 2D si 3D au fost realizate fara probleme, marea majoritate incadrandu - 

se in termenele contractuale. Au existat insa si contracte care din diferite motive obiective au fost 

prelungite fara probleme cu o perioada necesara finalizarii procesarii datelor. 

Avand in vedere faptul ca pentru  Romgaz, constituie o prioritate finalizarea acestor lucrari de explorare, 

in prima parte a perioadei de concesiune, pentru a putea evalua rezultatele obtinute, Romgaz nu este de 

acord cu solicitarea deoarece aceasta conditionare a inceperii contractului ar insemna o data incerta a 

inceperii lucrarilor din contract. Prin aceasta modificare solicitata  ar insemna ca Beneficiarul S.N.G.N. 

Romgaz S.A. sa nu mai aiba nici un mijloc de control in inceperea si executia serviciilor respective. 

Dorim sa mentionam faptul ca in urma primului set de clarificari s-a incuviintat deja o marire a termenului 

de prestare de la 9 la 12 luni.  

 

Cu consideratie, 

Director General 

Razvan Popescu 
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