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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Minister sau  orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Electricitate

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

Adresa postala: Bucuresti, sector 3, B-dul Unirii nr 74, bl J3b, tronson II+III, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030837, Romania, Punct(e) de contact: 
VALENTIN VLADU, Tel. +40 0213160809, Email: valentin.vladu@onrc.ro, Fax: +40 0213160808, Adresa internet (URL): www.onrc.ro, Adresa profilului 
cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Achizitia de energie electrica necesara pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii oficiilor registrului comertului din teritoriu

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: La sediile ORCT cu adresele precizate în Anexa 5

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

Acord cadru cu un singur operator

Durata acordului cadru: 36 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 828,225.07 si 1,275,466.61 RON

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Atribuirea contractelor subsecvente se va face de regula 
trimestrial in functie de necesitatile ONRC. Valoarea maxima a acordului cadru pentru toate loturile: Valoarea maxima 
estimata a acordului cadru (36 luni) este de 1275466,61 lei fara TVA, Valoarea minima a acordului cadru pentru toate 
loturile: Valoarea minima estimata a acordului cadru (36 luni) este de 828225,07 lei fara TVA. Valoarea maxima a 
contractului subsecvent pentru toate loturile: Valoarea maxima estimata pentru un contract subsecvent( 3 luni) este de 
69018,76 lei fara TVA. Valoarea minima a contractului subsecvent pentru toate loturile: Valoarea minima estimata pentru 
un contract subsecvent( 1 luna) este de 23006,25 lei fara TVA. Val max estimate ale acordului- cadru, val min estimate 
ale acordului-cadru, val estimate ale celui mai mare contract subs si val estimate ale celui mai mic contract subs sunt 
prevazute în cadrul Anexei B la documentatia de atrib.

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Achizitia de energie electrica pentru un numar de 15 ORCT

Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu 
documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.In masura in care solicitarile de clarificari sau 
informatii suplimentare au fost adresate de catre operatorii economici interesati in termenul prevazut in anuntul de participare, autoritatea 
contractanta va raspunde acestor solicitari cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

09310000-5 Electricitate (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.1.3)   Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

SECTORIALE

Tip anunt: Anunt de participare

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.
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II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Cantitatea totala maxima estimata care ar putea fi solicitata pe durata acordurilor cadru: 

Cantitatea totala maxima estimata pe perioada acordurilor cadru (36 luni) este 2544410,40 KWh. 

Cantitatea totala minima estimata care ar putea fi solicitata pe durata acordurilor cadru: 

Cantitatea totala minima estimata pe perioada acordurilor cadru (36 luni) este: 1652214,55 KWh. 

Cantitatea totala maxima estimata aferenta contractelor subsecvente: 

Cantitatea totala maxima estimata aferenta contractelor subsecvente pentru o perioada de 3 luni este:137684,55 KWh. 

Cantitatea totala minima estimata aferenta contractelor subsecvente: 

Cantitatea totala minima estimata aferenta contractelor subsecvente pentru o perioada de 1 luna este: 45294,85 KWh.

Valoarea estimata fara TVA: intre 828,225.07 si 1,275,466.61 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
36 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Da

In conformitate cu prevederile art. 28 alin.5 din H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice,pretul contractului poate fi ajustat 
in limita modificarilor aprobate de ANRE a tarifelor reglementate(transportul,distributia)si a prevederilor legale incidente. Pretul propriu de 
furnizare al energiei electrice nu se actualizeaza.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul de stat.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Ofertantul tb sa constit gar de participare prezentata in anexa B, pentru fiecare lot pentru care se depune oferta, cu valab de 120 de zile de 
la data limita de depunere a ofertei. Se va constitui prin oricare din formele prev la art. 36 alin (1) din HG 395/2016. Contul ONRC in cazul 
constit gar de part prin OP: RO71TREZ7035005XXX000058 deschis la Trez Sector 3 Buc. În sit în care gar de part se constituie prin 
scrisoare de gar bancara în favoarea ONRC, va fi utilizat modelul din Anexa 3. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare 
trebuie sa prevada ca plata garantiei de part se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei 
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In cazul unei asocieri, gar de part va fi constit in mod obligatoriu cu mentiunea expresa ca 
acopera in mod solidar toti membrii grupului de op economici. Dovada constit gar de part se va prez în limba româna. Dovada constituirii 
garantiei de participare se va transmite in SEAP in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, pana la data si ora-limita de 
depunere a ofertelor. ONRC are dreptul de a vira gar de part în bugetul propriu, ofertantul pierzând astfel suma constit, atunci când se afla 
în oricare din urmat sit:a) îsi retrage oferta în per de valab a acesteia;b) oferta sa fiind stab câstig, refuza sa semneze contractul in termenul 
de valab a ofertei, în conf cu legislatia în vigoare privind achiz publice. Pentru o evaluare si raportare unitara ale cuantumului aferent gar de 
part, echivalenta pentru gar de part depusa in valuta se va face la cursul BNR valab la data publicarii anuntului de participare in SEAP. 
Restit gar de part se va face în conformitate cu prev legale aplicabile.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Ofertantul invitat de ONRC pentru încheierea contractului are obligatia de a constitui garantia de buna executie, în cuantum de 10% din 
valoarea fiecarui contract subsecvent, fara TVA. Aceasta se constituie prin oricare din formele prevazute la art. 40 alin (1) din HG 395/2016, 
in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. În situatia în care garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de 
garantie bancara în favoarea ONRC, va fi utilizat modelul din Anexa 4. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de 
participare se va executa oricand pe parcursul derularii contractului, in limita prejudiciului creat, orice suma sau sume, pana la concurenta 
sumei reprezentând 10% din valoarea contractului, pe baza notificarii acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si modul de calcul al 
prejudiciului. In cazul în care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5000 lei, autoritatea contractanta accepta constituirea 
acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de 
servicii nr 100/2016;

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor 
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a 
Contestatiilor nr 101/2016;
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III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Cerinta nr. 1: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Ofertantii/membrii 
asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164,165 si 167 din Legea 98/2016 privind 
achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Ofertantii/membrii asocierii/subcontractantii/tertii 
sustinatori vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin 
completarea DUAE, valabile la momentul prezentarii (cum ar fi certificate care atesta lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, 
taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc), respectiv, documente echivalente, pentru operatorii 
economici straini, cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din 
certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate 
beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, precum si orice 
alte documente edificatoare, dupa caz, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 
I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 

Cerinta nr.2: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea nr. 
98/2016. Declaratia pe proprie raspundere privind inexistenta conflictului de interese, completata conform modelului pus la dispozitie de 
catre autoritatea contractanta in sectiunea Formulare, se va depune de catre toti ofertantii odata cu DUAE. Persoanele ce detin functie de 
decizie in cadrul Oficiului National al Registrului Comertului:Valentina Burdescu – director general,Iulian Sorin Lazar - director general 
adjunct, Georgeta Balan, Bogdan Mihail Burdescu, Stefanel Ivan, Valentin Vladu, Gabriel Eugen Ivanciu, Nicoleta Mariana Vladau, Monica 
Cristina Nicoleta,  Cristian Liviu Olteanu, Marian Bucur, Daniela Nicoleta Dinu, Simona Zimbresteanu, Raluca Magdalena Iliescu, Elena 
Diana Drumcea.

NOTA: In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta declaratia privind conflictul de interese. 

In cazul in care vor exista subcontractanti/terti sustinatori, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata de fiecare 
subcontractant/tert sustinator in parte. Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea 
Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente. 

Daca este cazul, se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul 
efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa 
reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are 
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (din Certificatul Constatator trebuie sa rezulte ca activitatea 
principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului). Modalitate prin care poate fi 
demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile 
aferente situatiei lor. In cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente pentru 
partea de contract pe care o va realiza. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, 
respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza 
sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la 
finalizarea evaluarii ofertelor. 

2. Ofertantii vor prezenta documentul privind autorizarea de catre organele abilitate privind furnizarea de energie electrica, respectiv licenta 
emisa de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei pentru activitatea de furnizare de energie electrica catre 
consumatorii noncasnici, conform Ordinului nr. 12/2015 art. 9 ?i art. 10, privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor de 
înfiintare si a licentelor in sectorul energiei electrice si cu respectarea Legii energiei electrice nr. 123/2012, art.  10, cu modificarile si 
completarile ulterioare sau alte documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta, cu valabilitate la 
momentul prezentarii acestuia.Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi 
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor. 

În cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care participa în comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din 
contractul de achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit, cerinta privind autorizarea se considera îndeplinita daca subcontractantul 
nominalizat detine autorizatia solicitata prin documentatia de atribuire, cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este 
solicitata autorizatia respectiva.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

d)HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

 e)Legea 123/2012-Legea energiei electrice si a gazelor naturale;

 f)Legea nr. 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 
238/2004

 g)Ordin ANRE nr.6/2017; h)Ordin ANRE nr.11/2016; i)Ordin ANRE nr.105/2014; j)www.anre.ro.

c) www.anap.gov.ro
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În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la 
procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si 
profesionala, precum si cea privind situatia economica si financiara, se 
demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor 
grupului. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la 
procedura de atribuire acestia vor raspunde în mod solidar pentru 
executarea contractului.

Completarea DUAE. Fiecare operator economic membru al 
asocierii va prezenta DUAE in care vor include informatiile cu 
privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate tehnica 
si profesionala proportional cu cota de implicare în executarea 
viitorului contract. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta 
contractul/acordul de asociere. Contractul/acordul de asociere 
trebuie sa mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea 
colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului. In cazul in 
care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de 
semnarea contractului, participantii in comun la procedura de 
atribuire vor prezenta Acordul de asociere autentificat, in 
conformitate cu prevederile art. 54, alin (2) din Legea 98/2016. 
Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor 
asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la 
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 
pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor.

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, 
eventual, intentia sa o subcontracteze, daca acestia sunt cunoscuti la 
momentul depunerii ofertei. În cazul în care ofertantul are subcontractanti, 
ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta sa denumirea 
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din 
contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, precum si acordul 
subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Raspunderea contractantului 
în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica 
nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite 
de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor 
declarati se vor lua în considerare daca se vor prezenta documente 
relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie 
îndeplinit.

Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la 
subcontractanti în DUAE. In cazul in care ofertantul utilizeaza 
capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor, se va 
prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre 
respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod 
corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Acordul de 
subcontractare se va prezenta odata cu DUAE de catre toti 
ofertantii participanti la procedura. Subcontractantii precizeaza in 
DUAE toate informatiile care prezinta relevanta din perspectiva 
capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul in 
cadrul procedurii de atribuire. In cazul subcontractantilor pe ale 
caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, atunci acestia vor 
prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neincadrarii in 
motivele de excludere. Documentele justifictive care probeaza 
cele asumate in acordul de subcontractare vor fi solicitate doar 
ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii 
contractante

Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinerea 
unui/unor tert/terti, în conformitate cu prevederile art. 182 din Legea nr. 
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de natura 
relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectivi.

DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu 
privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile 
avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment 
resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul 
ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor 
sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii 
sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Tertul/tertii 
sustinatori vor completa DUAE cu informatii care prezinta 
relevanta pentru sustinerea acordata in

cadrul procedurii de atribuire. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii

confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii

obligatiilor contractuale prin precizarea modului în care va 
interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele 
activitati pentru care a acordat sustinerea. Autoritatea 
contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu 
îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se 
încadreaza printre motivele de excludere si solicita

candidatului/ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si 
prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului 
tratamentului egal. La solicitarea autoritatii contractante, doar 
ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de 
atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente 
justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin 
completarea DUAE.

Ofertantii vor prezenta lista principalelor furnizari de produse in cursul unei 
perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat 
produse similare, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau 
privati. Experienta relevanta se va demonstra de catre ofertanti prin livrarea 
in ultimii trei ani de produse similare, la nivelul a minim un contract sau mai 
multe contracte,unde prin similar se intelege experienta ofertantului in 
domeniul livrarii de energie electrica .Precizari: Ultimii 3 ani solicitati in 
vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la 
data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care autoritatea contractanta 
este nevoita, indiferent de motive, sa procedeze la decalarea termenului-
limita stabilit pentru depunerea ofertelor, publicand in acest sens o erata, 
limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta 
decalarii, urmand a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii 
care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in 
intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limita stabilit pentru 
depunerea ofertelor si stabilirea astfel a unei noi date nu pot conduce in 
mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv ca experienta lui similara 
este situata in afara perioadei de 3 ani raportate la noua data-limita de 
depunere a /ofertelor, atat timp cat acesta, la data initial stabilita în anuntul 
de participare, indeplinea cerinta astfel cum a fost aceasta solicitata. In 
situatia în care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea 
economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea 
informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Pentru o 
evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, eventuala conversie leu-
alta valuta se face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de Banca 
Nationala a Romaniei.Cursul leu/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 
2018 este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare 
pentru prezenta procedura.

Pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, ofertantul 
va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE completat in 
conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice. La nivelul DUAE trebuie 
precizate urmatoarele informatii: numarul si data contractului 
invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si 
numarul documentului de receptie pentru dovedirea faptului ca 
produsele livrate au fost receptionate in cadrul perioadei de 3 
ani, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost 
responsabil. Documentele justificative (copii ale unor parti 
relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, recomandari, 
procese verbale de receptie, certificate constatatoare, certificate 
de predare primire, etc. sau orice alte documente relevante in 
sustinerea cerintei), care probeaza indeplinirea celor asumate 
prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea 
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I 
în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii 
ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa 
inclusiv beneficiarului final al produselor ce fac obiectul 
contractului prezentat drept experienta, pentru confirmarea celor 
prezentate de ofertant

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire
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III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru 
prestarea serviciilor respective

Nu

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

2018L3 - Achizitia de energie electrica necesara pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii oficiilor registrului 
comertului din teritoriu

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

120 zile

Online

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica va fi întocmita pentru fiecare lot in parte, în conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate 
minime si obligatorii.Se solicita descrierea detaliata a modului de indeplinire a cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini,prin care sa 
se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu toate cerintele prevazute. Propunerea tehnica se depune prin mijloace electronice, 
semnata cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, fiind incarcata in sectiunea dedicata a portalului SEAP. 
Nerespectarea tuturor cerintelor tehnice minime obligatorii sau a altor cerinte obligatorii atrage automat respingerea ofertei. Ofertantii si,daca 
este cazul, subcontractantii, au obligatia de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca la elaborarea ofertei au 
tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca. In conformitate cu prevederile alin (1) art. 51 din 
Legea 98/2016, institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii relevante din domeniille mediului, social si al 
relatiilor de munca sunt: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului , Ministerul Muncii, Familiei, 
Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Inspectia Muncii, site-ul htt://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Alte informatii 
considerate semnificative de ofertant pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
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Ofertantul trebuie sa prezinte pentru fiecare lot ofertat , formularul de oferta (Anexa 1) in care se va prezenta pretul total ofertat, pentru 
cantitatea maxima de produse ce fac obiectul acordului cadru, in lei, fara TVA, precum si centralizatorul de preturi (Anexa 2). La elaborarea 
propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implica 
indeplinirea obligatiilor contractuale precum si marja de profit.Pretul in lei din oferta este ferm si nu poate fi modificat pe toata durata 
acordului cadru. Valoarea totala a ofertei pentru cantitatea maxima estimata a acordului-cadru se cripteaza în SEAP pentru fiecare lot pentru 
care se depune oferta. Formularul de oferta( Anexa 1) cuprinzand pretul total ofertat pentru cantitatea maxima de produse ce fac obiectul 
acordului cadru, in lei, fara TVA, precum si centralizatorul de preturi (Anexa 2), se depun prin mijloace electronice, semnate cu semnatura 
electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, fiind incarcate in sectiunea dedicata a portalului SEAP, pentru fiecare lot pentru care se 
depune oferta, iar continutul acestora este vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare. Lipsa formularului de oferta 
reprezinta lipsa propunerii financiare respectiv lipsa actului juridic de de angajare in contract, ceea ce atrage incadrarea ofertei in categoria 
ofertelor inacceptabile. Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului 
de achizitie publica, precum si sa nu se afle in situatia prevazuta la art. 210 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Evaluarea ofertelor, respectiv verificarea incadrarii sau nu in prevederile lit. g), alin (2) art. 137 din HG nr. 395/2016, se va realiza prin 
raportarea propunerilor financiare depuse de ofertanti la valoarea maxima estimata a acordului-cadru, lei, fara TVA.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual ori in comun cu alti operatori 
economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in conditiile prevazute de Legea 
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul depune oferta, elaborata in conformitate cu informatiile si cerintele prevazute in 
documentele achizitiei, insotita de documentele sau de documentul unic de achizitie european, in conformitate cu dispozitiile art. 193—197 
din Legea 98/2006 privind achizitiile publice, dupa caz, care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare stabilite de autoritatea 
contractanta. Se va completa in DUAE informatii cu privire la persoana imputernicita sa reprezinte operatorul economic in scopul participarii 
la aceasta procedura de achizitie publica. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat 
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii a reprezentantului legal/imputernicit si incarcate în SEAP 
în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic de catre operatorii economici înregistrati si numai pana la data si ora-limita de 
depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare, conform prevederilor art. 60 din H.G. nr. 396/2016.) .Toate certificatele si 
documentele vor fi redactate în limba romana. Certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea 
autorizata a acestora in limba romana. Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor "Documentul unic de achizitie 
european" ( DUAE), care consta într-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara în locul certificatelor eliberate de 
catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic în cauza îndeplineste urmatoarele conditii: a) nu se afla în 
niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 b) îndeplineste criteriile privind capacitatea, astfel 
cum au fost solicitate de autoritatea contractanta, acesta fiind atasat in vederea completarii la anuntul de participare impreuna cu celelalte 
documente ale achizitiei. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa 
adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pentru depunerea ofertei. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, 
inainte de semnarea contractului, participantii in comun la procedura de atribuire vor prezenta Acordul de asociere autentificat, in 
conformitate cu prevederile art. 54, alin (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul în care operatorul economic 
demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala invocând 
sustinerea unui tert, DUAE, impreuna cu angajamentul de sustinere, trebuie sa fie completat separat si de catre tertul/tertii sutinator(i) pe a 
caror capacitate se bazeaza ofertantul. In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si 
informatii privind partea din contract ce urmeaza a fi eventual subcontractactata si va avea anexat acordul de subcontractare . 
Subcontractantii pe a le caror capacitati se bazeaza ofertantul, trebuie sa completeze, la randul lor DUAE separat. In cazul 
subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, atunci acestia vor prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii 
neincadrarii in motivele de excludere. Documentul care atesta constituirea garantiei de participare va fi transmis in SEAP in format 
electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa. Indiferent de momentul initierii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va 
verifica, inainte de incheierea contractului, respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta 
legislatiei finantelor publice. Semnarea contractului este posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea 
cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. Autoritatea contractanta are obligatia de a anula 
procedura de achizitie in conditiile prevazute de lege. Decizia de anulare a procedurii de atribuire , insotita de justificarea anularii procedurii 
de atribuire, se va face prin intermediul SEAP, in termen de 5 zile de la adoptarea deciziei de anulare. Dovada constituirii garantiei de 
participare va fi postata in SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de 
servicii de certificare acreditat în conditiile legii a reprezentantului legal/imputernicit, pana la data limita si ora stabilita pentru depunerea 
ofertelor precizate în anuntul de participare.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
Ofertantul va elab oferta, in conf cu prev din doc de atrib si va indica in cuprinsul acesteia care inf din doc de calific, prop teh si/sau din prop fin 
sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de prop intelectuala, intrucat cuprind, fara a se lim la acestea, secrete teh si/sau 
comerciale, stab conf legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale op economici, in special în ceea ce priveste secretul 
comercial si proprietatea intelectuala. Caract confidential tb dem prin orice mijl de proba. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere 
al continutului, pe toata per de valab stab de catre AC si asumata de ofertant. castigatoare stabilita de catre comisia de evaluare va fi oferta cu 
cel mai scazut pret. AC poate solicita of sa depuna toate sau o parte dintre doc just ca dovada a informatiilor cup în DUAE, în orice mom pe 
durata desf proced de atrib, daca acest lucru este necesar pentru a asig desfas corespunzatoare a procedurii. DUAE poate fi accesat in 
vederea completarii de catre op economici interesati la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si 
https://ec.europa.eu/tools/espd. Pt vizu doc de atrib incarcate în SEAP, este necesar ca op ec sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia 
care permite verific semnaturii electronice si viz documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura 
electronica); In cazul în care, în urma stab clas final conf criteriului de atrib, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe of 
clasate pe primul loc, AC va solicita op economici respectivi doc care contin noi preturi ,oferta câstigatoare fiind cea care are cel mai mic pret 
rez in urma reofertarii. In cadrul procesului de reofertare, ofertantii au oblig de a imbunatati sau de a mentine oferta initiala transmisa in SEAP. 
In sit in care of nu transmit noile oferte in conf cu solicitarile AC sau ofertele transmise nu sunt mai avantajoase decat cele initiale sau cel putin 
la nivelul acestora, AC va respinge ofertele respective ca fiind neconforme. Pe parcursul procesului de reofertare, AC poate solicita clarif cu 
privire la doc primite de la ofertanti, fiind incidente disp alin (1) art. 136 din HG 395/2016. Conf Notificarii ANAP nr. 247/06.09.2016 (transmisa 
si op ec sub nr.253/06.09.2016) cu privire la modalitatea de transmitere a solicitarilor de clarif si a inf suplim la doc de atrib/raspunsurile 
formulate în cazul desfas proced de atrib a contractelor de achiz, pt transmiterea solicit de clarif privind doc de atrib, operatorii ec se vor inreg 
în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator ec conf prev art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele 
de raspuns ale AC prev la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Orice comunicare, solicit, informare, notif si altele asemenea vor fi trans in scris 
prin SEAP.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: 
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia contencios a Oficiului National al Registrului Comertului

Adresa postala: B-dul. Unirii nr.74, Bl.J3b, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030837, Romania, Tel. +40 213160809, Email: onrc@onrc.ro, Fax: 
+40 213137434, Adresa internet (URL): www.onrc.ro

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

Anexa B

INFORMATII PRIVIND LOTURILE

LOT NR. 1 DENUMIRE: Achizitia de energie electrica ORCT Alba

1) DESCRIERE SUCCINTA

Achizitia de energie electrica pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Alba

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

09310000-5 Electricitate (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

max. AC: 144425,40 KWh

min. AC: 93782,73 KWh

Valoarea estimata fara TVA: intre 50,042.46 si 77,065.39 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Cant.minima a unui contract subsecvent :2605,10 KWh, valoare estimata 1390,07 lei fara TVA; Cant. maxima a unui contract 
subsecvent: 7815,23 KWh, valoarea estimata 4170,21 lei fara TVA, Valoare garantie de participare: 770 lei Valoarea garantiei de 
participare: 770.00 RON
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LOT NR. 10 DENUMIRE: Achizitia de energie electrica ORCT Harghita

1) DESCRIERE SUCCINTA

Achizitia de energie electrica pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 
Harghita

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

09310000-5 Electricitate (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

max. AC: 187408,20 KWh

min. AC: 121693,64 KWh

Valoarea estimata fara TVA: intre 64,935.72 si 100,001.02 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Cant.minima a unui contract subsecvent :3380,38 KWh, valoare estimata 1803,77 lei fara TVA; Cant. maxima a unui contract 
subsecvent: 10141,14 KWh, valoarea estimata 5411,31 lei fara TVA, Valoare garantie de participare: 1000 lei Valoarea garantiei de 
participare: 1000.00 RON

LOT NR. 11 DENUMIRE: Achizitia de energie electrica ORCT Hunedoara

1) DESCRIERE SUCCINTA

Achizitia de energie electrica pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 
Hunedoara

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

09310000-5 Electricitate (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

max. AC: 175870,80 KWh

min. AC: 114201,82 KWh

Valoarea estimata fara TVA: intre 62,182.89 si 95,761.65 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Cant.minima a unui contract subsecvent :3172,27 KWh, valoare estimata 1727,30 lei fara TVA; Cant. maxima a unui contract 
subsecvent: 9516,82 KWh, valoarea estimata 5181,91 lei fara TVA, Valoare garantie de participare: 957 lei Valoarea garantiei de 
participare: 957.00 RON

LOT NR. 12 DENUMIRE: Achizitia de energie electrica ORCT Mehedinti

1) DESCRIERE SUCCINTA

Achizitia de energie electrica pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 
Mehedinti

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

09310000-5 Electricitate (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

max. AC: 257758,20 KWh

min. AC: 167375,45 KWh

Valoarea estimata fara TVA: intre 84,558.08 si 130,219.44 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Cant.minima a unui contract subsecvent :4649,32 KWh, valoare estimata 2348,84 lei fara TVA; Cant. maxima a unui contract 
subsecvent: 13947,95KWh, valoarea estimata 7046,51 lei fara TVA, Valoare garantie de participare: 1302 lei Valoarea garantiei de 
participare: 1302.00 RON
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LOT NR. 15 DENUMIRE: Achizitia de energie electrica ORCT Sibiu si Birou teritorial 
Medias

1) DESCRIERE SUCCINTA

Achizitia de energie electrica pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu si 
Birou teritorial Medias

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

09310000-5 Electricitate (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

max. AC: 9651,60 KWh

min. AC: 6267,27 KWh

Valoarea estimata fara TVA: intre 3,344.21 si 5,150.09 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Cant.minima a unui contract subsecvent :174,09 KWh, valoare estimata 92,91 lei fara TVA; Cant. maxima a unui contract subsecvent: 
522,27 KWh, valoarea estimata 278,69 lei fara TVA, Valoare garantie de participare: 51 lei Valoarea garantiei de participare: 51.00 
RON

LOT NR. 13 DENUMIRE: Achizitia de energie electrica ORCT Mures

1) DESCRIERE SUCCINTA

Achizitia de energie electrica pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mures

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

09310000-5 Electricitate (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

max. AC: 268090,20 KWh

min. AC: 174084,55 KWh

Valoarea estimata fara TVA: intre 85,231.79 si 131,256.96 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Cant.minima a unui contract subsecvent :4835,68 KWh, valoare estimata 2367,55 lei fara TVA; Cant. maxima a unui contract 
subsecvent: 14507,05 KWh, valoarea estimata 7102,65 lei fara TVA, Valoare garantie de participare: 1312 lei Valoarea garantiei de 
participare: 1312.00 RON

LOT NR. 14 DENUMIRE: Achizitia de energie electrica ORCT Olt

1) DESCRIERE SUCCINTA

Achizitia de energie electrica pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

09310000-5 Electricitate (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

max. AC: 162943,20 KWh

min. AC: 105807,27 KWh

Valoarea estimata fara TVA: intre 53,803.00 si 82,856.62 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Cant.minima a unui contract subsecvent :2939,09 KWh, valoare estimata 1494,53 lei fara TVA; Cant. maxima a unui contract 
subsecvent: 8817,27 KWh, valoarea estimata 4483,58 lei fara TVA, Valoare garantie de participare: 828 lei Valoarea garantiei de 
participare: 828.00 RON
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LOT NR. 4 DENUMIRE: Achizitia de energie electrica ORCT Botosani

1) DESCRIERE SUCCINTA

Achizitia de energie electrica pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 
Botosani

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

09310000-5 Electricitate (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

max. AC: 133534,80 KWh

min. AC: 86710,91 KWh

Valoarea estimata fara TVA: intre 37,797.29 si 58,207.82 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Cant.minima a unui contract subsecvent :2408,64 KWh, valoare estimata 1049,92 lei fara TVA; Cant. maxima a unui contract 
subsecvent: 7225,91 KWh, valoarea estimata 3149,77 lei fara TVA, Valoare garantie de participare: 582 lei Valoarea garantiei de 
participare: 582.00 RON

LOT NR. 2 DENUMIRE: Achizitia de energie electrica ORCT Arad

1) DESCRIERE SUCCINTA

Achizitia de energie electrica pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

09310000-5 Electricitate (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

max. AC: 219303 KWh

min. AC: 142404,55 KWh

Valoarea estimata fara TVA: intre 77,539.28 si 119,410.48 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Cant.minima a unui contract subsecvent :3955,68 KWh, valoare estimata 2153,87 lei fara TVA; Cant. maxima a unui contract 
subsecvent: 11867,05 KWh, valoarea estimata 6461,61 lei fara TVA, Valoare garantie de participare: 1194 lei Valoarea garantiei de 
participare: 1194.00 RON

LOT NR. 3 DENUMIRE: Achizitia de energie electrica ORCT Bistrita Nasaud

1) DESCRIERE SUCCINTA

Achizitia de energie electrica pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita 
Nasaud

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

09310000-5 Electricitate (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

max. AC: 113580,60 KWh

min. AC: 73753,64 KWh

Valoarea estimata fara TVA: intre 32,481.10 si 50,020.90 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Cant.minima a unui contract subsecvent :2048,71 KWh, valoare estimata 902,25 lei fara TVA; Cant. maxima a unui contract 
subsecvent: 6146,14 KWh, valoarea estimata 2706,76 lei fara TVA, Valoare garantie de participare: 500 lei Valoarea garantiei de 
participare: 500.00 RON
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LOT NR. 7 DENUMIRE: Achizitia de energie electrica ORCT Dolj

1) DESCRIERE SUCCINTA

Achizitia de energie electrica pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

09310000-5 Electricitate (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

max. AC: 264843,60 KWh

min. AC: 171976,36 KWh

Valoarea estimata fara TVA: intre 87,088.83 si 134,116.80 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Cant.minima a unui contract subsecvent :4777,12 KWh, valoare estimata 2419,13 lei fara TVA; Cant. maxima a unui contract 
subsecvent: 14331,36 KWh, valoarea estimata 7257,40 lei fara TVA, Valoare garantie de participare: 1341 lei Valoarea garantiei de 
participare: 1341.00 RON

LOT NR. 5 DENUMIRE: Achizitia de energie electrica ORCT Cluj

1) DESCRIERE SUCCINTA

Achizitia de energie electrica pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

09310000-5 Electricitate (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

max. AC: 273525 KWh

min. AC: 177613,64 KWh

Valoarea estimata fara TVA: intre 75,095.05 si 115,646.37 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Cant.minima a unui contract subsecvent :4933,71 KWh, valoare estimata 2085,97 lei fara TVA; Cant. maxima a unui contract 
subsecvent: 14801,14 KWh, valoarea estimata 6257,92 lei fara TVA, Valoare garantie de participare: 1156 lei Valoarea garantiei de 
participare: 1156.00 RON

LOT NR. 6 DENUMIRE: Achizitia de energie electrica ORCT Dambovita

1) DESCRIERE SUCCINTA

Achizitia de energie electrica pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 
Dambovita

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

09310000-5 Electricitate (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

max. AC: 45280,20 KWh

min. AC: 29402,73 KWh

Valoarea estimata fara TVA: intre 16,797.78 si 25,868.58 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Cant.minima a unui contract subsecvent :816,74 KWh, valoare estimata 466,60 lei fara TVA; Cant. maxima a unui contract subsecvent: 
2450,23 KWh, valoarea estimata 1399,81 lei fara TVA, Valoare garantie de participare: 258 lei Valoarea garantiei de participare: 258.00 
RON



Fisa de date

Pagina 12/12Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-03-2018 10:25

LOT NR. 9 DENUMIRE: Achizitia de energie electrica ORCT Gorj

1) DESCRIERE SUCCINTA

Achizitia de energie electrica pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

09310000-5 Electricitate (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

max. AC: 165648 KWh

min. AC: 107563,64 KWh

Valoarea estimata fara TVA: intre 54,093.75 si 83,304.38 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Cant.minima a unui contract subsecvent :2987,88 KWh, valoare estimata 1502,60 lei fara TVA; Cant. maxima a unui contract 
subsecvent: 8963,64 KWh, valoarea estimata 4507,81 lei fara TVA, Valoare garantie de participare: 833 lei Valoarea garantiei de 
participare: 833.00 RON

LOT NR. 8 DENUMIRE: Achizitia de energie electrica ORCT Giurgiu

1) DESCRIERE SUCCINTA

Achizitia de energie electrica pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Giurgiu

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

09310000-5 Electricitate (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

max. AC: 122547,60 KWh

min. AC: 79576,36 KWh

Valoarea estimata fara TVA: intre 43,233.84 si 66,580.11 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Cant.minima a unui contract subsecvent :2210,45 KWh, valoare estimata 1200,94 lei fara TVA; Cant. maxima a unui contract 
subsecvent: 6631,36 KWh, valoarea estimata 3602,82 lei fara TVA, Valoare garantie de participare: 665 lei Valoarea garantiei de 
participare: 665.00 RON


