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r\R.8098/ 13.08.2019

RASPT]NS LA SOLICITAREA DE

CLARIFICARI

Referitor la procedura de licitatie deschisa avand ca obiect 'inftingme si concesionare
distribu,te gaze naturale comuna Cdmpineanca cu sat apar(indtor Pietroasa" fudelul Vrancea", va
transmitem urmatoarele clarifi cari:
Intrebarea 1: Va rugam sa clarificati ce inseamna Anexa A din prezenta documentatie de
atribuire, deoarece scenariile prezentate in studiul de fezabilitate si reprezentate in plansele atasate SF
G1-G10 nu sunt in corelare cu cele din Anexa A. Astfel, va rugam sa precizati clar ce traseu ales de
proiectant se va lua in considerare pentru executie?
Raspuns nr. 1: Anexa A reprezinta ,,lista zonelor delimitate care fac parte din perimetrul
concesiunii" - asa cum se precizeaza in caietul de sarcini. In aceasta plansa se reprezinta si scenariul
nr.2 din studiul de fezabilitate cu traseul conductei de gaze naturale propuse din SRM-P, traseu care
este mai mare fata de scenariul nr.l retele proiectate - solutie avizata de ANRE si Min. Energiei.
Planul de incadrare zona (anexa A) sustine retelele de gaze naturale din var.l, acesGa fiind
justificate
cele
economic si recomandate de proiectant. Tot din acest plan reiese (a se vedea legenda) ca
traseul var 2

nt se justifica

si nu este sustinut de catre proiectant.

Intrebare 2: Cate studii de fezabilitate au fost intocmite pentru aceasta investitie? Acesta care
sta la baza licitatiei din prezenta documentatie de atribuire este unul nou, actualizat, deoarece data
prezentata este din iunie 2016?

-

Raspuns 2: Studiul de fezabilitate este unul singur nu au fost intocmite mai multe. Cel
prezentat in licitatie este studiul avizat de ANRE in urma completarilor solicitate de ANRE si Min.
Energiei, completari caxe au fost introduse in documentatia pusa la dispozitie de com Campineanca.

Intrebare 3: Cand preconizati ce se va implementa aceasta investitie si cine suporta cheltuiala
acesteia? Va rugam sa ne precizati daca ofertantul (probabil cel agreat SC Gazmir SRL) are capacitatea
tehnica si materiala implementarii acestei investitii si ce se va intampla cu investitia propusa
lipsei de fonduri si/sau a lipsei de resurse tehnico-economice?

in caztil

Raspuns 3: Durata derealizare a investitiei este prezentata in documentul Caiet de saxcini punctul 4.5. Durata maximd de realizare a investiliei este de 365 de zile lucratoare de la data semndrii
contractului de concesiune. in ofertd concesionarul prezintd graficul Jizic Si valoric de execulie gi
finalizare a investiliei pe obiective, etape Ei punere tnfuncliune.

Intrebare 4: De nu a fost consultat si alt operator

de distributi

e gazenaturale si ati optat expres

adoptarea scenariului de racordare SC Gazmir SRL/ De ce nu s-a cerut si avizul tehnic al SNT Transgaz
si cel de la Sc Distrigaz Sud Retele?

Raspuns 4: In conformitate cu disp. art. 5, pct. 5 la subpunctul,,.A,vize si acorduri de principiu"
in cadrul Ordinului 37/2013 se precizeaza ca este necesar: ,,avizul tehnic de principiu privind
alimentarea cu gaze nafurale a obiectivului emis de operatorul de sistem aflat in amonte" - n canil
nosfu acesta fiind Sc Gazmir SRL, nefiind asadar necesar avinil SNT Transgaz intrucat racordarea se
face la reteaua exploatata de operatorul de-sistem mai sus mentionat.

Intrebare 5: Cum studiul de fezabilitateaprezentatnumai scenarii favorizand SC Gazmir SRL,
va rugam sa ne comunicati daca in urma unei expertize tehnice pentru o alta solutie / scenariu mai
avantajoas4 din alt punct de racordare decat cel preferat prin studiul de fezabilitate, se va actvaliza /
modifica studiul de fezabilitate sau dpa caz se va putea intocmi un alt studiu de fezabilitate si implicit
daca veti dispune sistarea / suspnedarea desfasurarii prezentei licitatii de concesionare si reluarea
acesteia pana la definitiviraea noilor scenarii / solutii tehnice.
Raspuns 5: Obiectul prezentei proceduri il reprezinta concesionarea serviciului de utilitate
publici de dishibu{ie a gazelor naturale conform studiului de fezabilitate aprobat si avizat de ANRE.
Apreciem ca nu exista motive pentru refacerea studiului de fezabilitate.

Intrebare 6: Va rugam sa ne precizati care este cota de gaze (rezerva) pentru Com.
Campineanca din punctul de racordare propus prin SF si daca cosiderati ca este suficienta pentru toata
Comuna Cdmpineanca impreuna cu sat Pietroasa, daca satisface toti potentialii consumatori, precum si
daca disponibilul rezervat acopera in prezent si in viitor cele doua localitati: Odobesti si Campineanca
impreuna cu sat Pietroasa.
Raspuns 6: Din studiul de fezabilitaterczaltaca acesta are acceptul Consiliului Local Odobesti.

Intrebare TzYa rugam sa ne comunicati daca s-a facut sau aveti in vedere realizarea unei
analize a costurilor de racordare si de furnizare gaze naturale ale operatorului de distributie Sc Gazrnir
SRL fata de tarifele operatorului Sc Distrigaz Sud Retele / Engie Romania SA, daca acestea sunt in
prezent mai mari in Odobesti fata de Focsani, precum si daca aceste tarife vor fi mai mari pentru clientii

din Cdmpineanca fata de cei din Focsani?
Raspuns 7: Studiul de fezabilitate realizat a avut in vedere tocmai alegerea variantei optime in
cazul realizarii investitiei avand in vedere necesitatile Comunei Campineanca. Aceasta solutie a fost
avizatade ANRE si face obiectul prezentei proceduri. Tarifele operatorilor de distributie se stabilesc de
ANRE in temeiul Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de disfiibutie in
sectorul gazelor naturale. Conform Ordinului 37 /2013 nu este necesara intocmirea unei astfel de analize.

Intrebare 8: Va rugam sa ne precizati dacaPrimaria Comunei Cimpineanca si Consiliul Local
Cdmpineanca, respectiv operatorul Sc Gazmir SRL, in urrna scenariului propus prin studiul de
fezabilitate are acordul Primariei loc. Odobesti si al Consiliului Local Odobesti pentru infiintarearetelei
de distributie Eaze naturale in Com. Campineanca si sat Pietroasa si a rcpartizarii cotei de gaze din
disponibilul cotei al Loc. Odobesti.
Raspuns 8: Din studiul de fezabilitate rezvltacaacesta are acceptul Consiliului Local Odobesti.
Mai mult, facem precizareaca Primaria Odobesti / Consiliul Local Odobesti nu au atributii in acordarea
de cote de gaze, ci opetratorul licentiat care stie concret ce si cum asigura debitele pentru Odobesti si
Cdmpineanca.
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