
Achiziţia de energie electrică
Anunt de participare

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI 
Cod de identificare fiscala: 14942091; Adresa: Strada: Unirii,  nr. 74; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal:
030837;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  GABRIEL  IVANCIU;  Telefon:  +40  213160809;  Fax:  +40  0213160808;  E-mail:
gabriel.ivanciu@onrc.ro; Adresa internet: (URL) www.onrc.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100161063
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Minister sau  orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Achiziţia de energie electrică
Numar referinta: 14942091202215

 
II.1.2) Cod CPV principal
09310000-5 Electricitate (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Achiziţia de energie electrică pentru:
 Lot 1- ORCT AB, Lot 2- ORCT BH,  Lot 3 - ORCT BN, Lot 4 - ORCT BR,  Lot 5- ORCT BT, Lot 6- ORCT CL, Lot 7 - ORCT CS, Lot 8-
ORCT DJ, lOT 9 - ORCT GJ, Lot 10 - ORCT GR, Lot 11- ORCT HD, Lot  12 - ORCT Iasi, lOT 13- ORCT MH, Lot 14 - ORCT MS, Lot 15-
ORCT OT, Lot 16- ORCT PH, Lot 17- ORCT SV,  Lot 18- ONRC sediul central .
 Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită
stabilită pentru depunerea ofertelor. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor:
20 ( douăzeci) zile.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Intervalul intre : 17146584,56 si 21433230,74; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 
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II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 18

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Alba

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
ORCT AlbaORCT Alba

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitate minima acord cadru 75926.00 kwh , valoare minima acord cadru 387981.86 lei fara TVA
Cantitate maxima acord cadru 94907.50 kwh,  valoare maxima acord cadru 484977.33 lei fara TVA

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 387981,86 si 484977,33; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
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II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Cant.minima a unui contract subsecvent :3551.25 KWh, valoare estimata 18146.89 lei fara TVA;
Cant. maxima a unui contract subsecvent: 12793.75 KWh, valoarea estimata 65376.06 lei fara TVA.

 
II.2.1) Titlu 
2 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
ORCT BihorORCT Bihor

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitate minima acord cadru 100288.00 kw, valoare minima acord cadru 512471.68 lei fara TVA
Cantitate maxima acord cadru 125360.00 kw, valoare maxima acord cadru 640589.60 lei fara TVA

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 512471,68 si 640589,60; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
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Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
 

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Cant.minima a unui contract subsecvent : 4665.00 KWh, valoare estimata 23838.15 lei fara TVA;
Cant. maxima a unui contract subsecvent: 17788.75 KWh, valoarea estimata 90900.51 lei fara TVA.

 
II.2.1) Titlu 
3 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
ORCT Bistrita NasaudORCT Bistrita Nasaud

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitate minima acord cadru 58196.00 kwh, valoare minima acord cadru 297381.56 lei fara TVA
Cantitate maxima acord cadru 72745.00 kwh, valoare maxima acord cadru 371726.95 lei fara TVA

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 297381,56 si 371726,95; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
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II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Cant.minima a unui contract subsecvent :1688.75 KWh, valoare estimata 8629.51 lei fara TVA;
Cant. maxima a unui contract subsecvent: 10892.50 KWh, valoarea estimata 55660.68 lei fara TVA.

 
II.2.1) Titlu 
4 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Braila

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
ORCT BrailaORCT Braila

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitate minima acord cadru 67576.00 kwh, valoare minima acord cadru 345313.36 lei fara TVA
Cantitate maxima acord cadru 84470.00 kwh, valoare maxima acord cadru 431641.70 lei fara TVA

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 345313,36 si 431641,70; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu
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II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Cant.minima a unui contract subsecvent :3180.00 KWh, valoare estimata 16249.80 lei fara TVA;
Cant. maxima a unui contract subsecvent: 11445.00 KWh, valoarea estimata 58483.95 lei fara TVA.

 
II.2.1) Titlu 
5 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
ORCT BotosaniORCT Botosani

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitate minima acord cadru 71734.00 kwh
Cantitate maxima acord cadru 89667.50 kwh

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 366560,74 si 458200,93; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
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Vor fi acceptate variante: Nu
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Cant.minima a unui contract subsecvent :2925.00 KWh, valoare estimata 14946.75 lei fara TVA;
Cant. maxima a unui contract subsecvent: 13516.25 KWh, valoarea estimata 69068.04 lei fara TVA.

 
II.2.1) Titlu 
6 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Calarasi

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
ORCT CalarasiORCT Calarasi

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitate minima acord cadru 72718 kwh, valoare minima acord cadru 371588.98 lei fara TVA
Cantitate maxima acord cadru 90897.50 kwh, valoare maxima acord cadru 464486.23 lei fara TVA

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 371588,98 si 464486,23; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-
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II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Cant.minima a unui contract subsecvent :3028.75 KWh, valoare estimata 15476.91 lei fara TVA;
Cant. maxima a unui contract subsecvent: 13657.50 KWh, valoarea estimata 69789.83 lei fara TVA.

 
II.2.1) Titlu 
7 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras Severin

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
ORCT Caras SeverinORCT Caras Severin

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitate minima acord cadru 69566.00 kwh, valoare minima acord cadru 355482.26 lei fara TVA
Cantitate maxima acord cadru 86957.50 kwh, valoare maxima acord cadru 444352.83 lei fara TVA

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 355482,26 si 444352,83; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
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Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Cant.minima a unui contract subsecvent :2437.50 KWh, valoare estimata 12455.63 lei fara TVA;
Cant. maxima a unui contract subsecvent: 86957.50 KWh, valoarea estimata 70690.46 lei fara TVA.

 
II.2.1) Titlu 
8 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
ORCT DoljORCT Dolj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitate minima acord cadru 76664 kwh, valoare minima acord cadru 391753.04 lei fara TVA
Cantitate maxima acord cadru 95830kwh, valoare maxima acord cadru 489691.30 lei fara TVA

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 391753,04 si 489691,30; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
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Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Cant.minima a unui contract subsecvent :1481.25 KWh, valoare estimata 7569.19 lei fara TVA;
Cant. maxima a unui contract subsecvent: 14888.75 KWh, valoarea estimata 76081.51 lei fara TVA.

 
II.2.1) Titlu 
9 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
ORCT GorjORCT Gorj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitate minima acord cadru 66246.00 kwh, valoare minima acord cadru 338517.06 lei fara TVA
Cantitate maxima acord cadru 82807.50 kwh, valoare maxima acord cadru 423146.33 lei fara TVA

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 338517,06 si 423146,33; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu
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II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Cant.minima a unui contract subsecvent :2460.00 KWh, valoare estimata 12570.60 lei fara TVA;
Cant. maxima a unui contract subsecvent: 12695.00 KWh, valoarea estimata 64871.45 lei fara TVA.

 
II.2.1) Titlu 
10 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Giurgiu

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
ORCT GiurgiuORCT Giurgiu

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitate minima acord cadru 59086.00 kwh, valoare minima acord cadru 301929.46 lei fara TVA
Cantitate maxima acord cadru 73857.50 kwh, valoare maxima acord cadru 377411.83 lei fara TVA

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 301929,46 si 377411,83; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: -
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Contractul se reînnoieste: Nu
 

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Cant.minima a unui contract subsecvent :2368.75 KWh, valoare estimata 12104.31 lei fara TVA;
Cant. maxima a unui contract subsecvent: 12403.75 KWh, valoarea estimata 63383.16 lei fara TVA.

 
II.2.1) Titlu 
11 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
ORCT HunedoaraORCT Hunedoara

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitate minima acord cadru 73332.00 kwh, valoare minima acord cadru 374726.52 lei fara TVA
Cantitate maxima acord cadru 91665.00 kwh, valoare minima acord cadru 468408.15 lei fara TVA

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 374726,52 si 468408,15; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 
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II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Cant.minima a unui contract subsecvent : 3387.50 KWh, valoare estimata 17310.13 lei fara TVA;
Cant. maxima a unui contract subsecvent: 13980.00 KWh, valoarea estimata 71437.80 lei fara TVA.

 
II.2.1) Titlu 
12 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
ORCT IasiORCT Iasi

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitate minima acord cadru 142360.00 kwh, valoare minima acord cadru 727459.60 lei fara TVA
Cantitate maxima acord cadru 177950.00 kwh, valoare minima acord cadru 909324.50 lei fara TVA

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 727459,60 si 909324,50; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
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acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Cant.minima a unui contract subsecvent : 5905.00 KWh, valoare estimata 30174.55 lei fara TVA;
Cant. maxima a unui contract subsecvent: 27468.75 KWh, valoarea estimata 140365.31lei fara TVA.

 
II.2.1) Titlu 
13 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mehedinti

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
ORCT MehedintiORCT Mehedinti

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitate minima acord cadru 74834.00 kwh, valoare minima acord cadru 382401.74 lei fara TVA
Cantitate maxima acord cadru 93542.50 kwh, valoare maxima acord cadru 478002.18 lei fara TVA

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
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Intervalul intre : 382401,74 si 478002,18; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Cant.minima a unui contract subsecvent : 3412.50 KWh, valoare estimata 17437.88 lei fara TVA;
Cant. maxima a unui contract subsecvent: 13092.50 KWh, valoarea estimata 66902.68 lei fara TVA.

 
II.2.1) Titlu 
14 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mures

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
ORCT MuresORCT Mures

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitate minima acord cadru 106180.00 kwh, valoare minima acord cadru 542579.80 lei fara TVA
Cantitate maxima acord cadru 132725.00 kwh, valoare maxima acord cadru 678224.75 lei fara TVA

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile
Pondere: 10%
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II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 542579,80 si 678224,75; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Cant.minima a unui contract subsecvent : 4958.75 KWh, valoare estimata 25339.21 lei fara TVA;
Cant. maxima a unui contract subsecvent: 18606.25 KWh, valoarea estimata 95077.94 lei fara TVA.

 
II.2.1) Titlu 
15 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
ORCT OltORCT Olt

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitate minima acord cadru 64352.00 kwh, valoare minima acord cadru 328838.72 lei fara TVA
Cantitate maxima acord cadru 80440.00 kwh, valoare maxima acord cadru 411048.40 lei fara TVA

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile
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Pondere: 10%
 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 328838,72 si 411048,40; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Cant.minima a unui contract subsecvent : 2735.00 KWh, valoare estimata 13975.85 lei fara TVA;
Cant. maxima a unui contract subsecvent: 12548.75 KWh, valoarea estimata 64124.11 lei fara TVA.

 
II.2.1) Titlu 
16 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
ORCT PrahovaORCT Prahova

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitate minima acord cadru 151242.00 kwh, valoare minima acord cadru 772846.62 lei fara TVA
Cantitate maxima acord cadru 189052.50 kwh, valoare maxima acord cadru 966058.28 lei fara TVA

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%
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Denumire factor evaluare: Energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 772846,62 si 966058,28; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Cant.minima a unui contract subsecvent : 6820.00 KWh, valoare estimata 34850.20 lei fara TVA;
Cant. maxima a unui contract subsecvent: 26336.25 KWh, valoarea estimata 134578.24 lei fara TVA.

 
II.2.1) Titlu 
17 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
ORCT SuceavaORCT Suceava

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitate minima acord cadru 72316.00 kwh, valoare minima acord cadru 369534.76 lei fara TVA
Cantitate maxima acord cadru 90395.00 kwh, valoare maxima acord cadru 461918.45 lei fara TVA

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
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Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 369534,76 si 461918,45; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Cant.minima a unui contract subsecvent : 3085.00 KWh, valoare estimata 15764.35 lei fara TVA;
Cant. maxima a unui contract subsecvent: 12456.25 KWh, valoarea estimata 63651.44 lei fara TVA.

 
II.2.1) Titlu 
18 Oficiul National al Registrului Comertului

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
ONRC Sediul centralONRC Sediul central

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitate minima acord cadru 1952880.00 kwh, valoare minima acord cadru 9979216.80 lei fara TVA
Cantitate maxima acord cadru 2441100.00 kwh, valoare maxima acord cadru 12474021.00 lei fara TVA

 
II.2.5) Criterii de atribuire
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Cel mai bun raport calitate – pret
 

Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 90%

 
Denumire factor evaluare: Energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile
Pondere: 10%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 9979216,80 si 12474021; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Cant.minima a unui contract subsecvent : 86887.50 KWh, valoare estimata 443995.13 lei fara TVA;
Cant. maxima a unui contract subsecvent: 335125.00 KWh, valoarea estimata 1712488.75 lei fara TVA.

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
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 incadreze in situatiile prevazute la art. 164,165
si 167din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi  demonstrata indeplinirea cerintei:  Pâna la termenul limita stabilit  pentru depunerea ofertelor,
operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (răspuns) completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în
parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminara a
îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publică, autoritatea contractanta va solicita
ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative
actualizate prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin
documentatia de atribuire. Se vor solicita/prezenta următoarele documente justificative, valabile (actuale/reale) la momentul
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prezentării acestora:
1. Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de
stat etc.), valabile la momentul prezentării, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe
propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat
datorate, potrivit prevederilor art. 165 alin. (3) din Legea nr. 98 /2016;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de
administrare,  de  conducere  sau  supraveghere  al  respectivului  operator  economic,  respectiv  persoane  care  au  puterea  de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei -
Oficiul Registrului Comerţului/Actul constitutiv al operatorului economic;
3.  După caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadrează în situaţiile de excepţie care nu
determină excluderea din procedură, prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin.(2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016, cu
modificările și completările ulterioare.
4.  După caz,  orice alte documente echivalente edificatoare,  conform prevederilor art.  168 alin (1) din Legea nr.  98/2016, cu
modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și
completările ulterioare, în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente
de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr.
98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu
există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi
administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele se vor prezenta
insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Cerința nr. 2 : Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea
nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:  Declaratia pe proprie raspundere privind inexistenta conflictului de
interese, completata conform modelului pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta in sectiunea Formulare (Formular nr. 1),
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, Anca Daniela SAFTA - director general adjunct, Maria Kotsias, Bogdan Mihail
Burdescu, Valentin Vladu, Stefanel Ivan, Mihaela Cristina Joita, Ivanciu Gabriel, Nicoleta Mariana Vladau,  Monica Cristina Nicolae,
Raluca Magdalena Iliescu, Daniela Nicoleta Dinu,
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 sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va
materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Este necesar ca toți cei care trebuie
să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului SEAP. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după
autentificarea în sistemul SEAP, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE și în cadrul secțiunii IV.4.3 - Modul de
prezentare al ofertei.
Cerința nr. 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de
rezidentă, din care sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a
constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului (de ex., pentru
persoanele juridice de naționalitate româna, din Certificatul constatator trebuie sa rezulte că activitatea principală/secundară pe care
o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului). Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea
cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației
lor. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente pentru partea de
contract pe care o va realiza. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv
certificat constatator emis de către ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență,
urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității  contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
 În cazul subcontractării, documentele suport actualizate vor fi prezentate și pentru subcontractorii ofertantului clasat pe primul loc,
după aplicarea criteriului de atribuire. În cazul participarii  la procedura cu oferta comuna si/sau în situatia în care ofertantul
intentioneaza sa subcontracteze parti din contract, cerintele aferente acestui criteriu de calificare pot fi îndeplinite în conditiile art.
51 din H.G. nr. 395/2016.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,3,4,5,6,7,8,9
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Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Operatorul economic trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani, in cadrul a maximum 3 contracte, a furnizat produse similare in
valoare cumulata de minim:
Lot 1 - ORCT AB - 65.376 lei fără TVA, Lot 2 ORCT BH - 90.900 lei fără TVA, Lot 3 - ORCT BN- 55.660 lei fără TVA, Lot 4 - ORCT BR -
58.483 lei fără TVA, Lot 5 - ORCT BT- 69.068 lei fără TVA, Lot 6 – ORCT CL - 69.789 lei fără TVA, Lot 7- ORCT CS - 70.690 lei fără TVA,
Lot 8 - ORCT DJ - 76.081 lei fără TVA, Lot 9 - ORCT GJ - 64.871 lei fără TVA, Lot 10 - ORCT GR- 63.383 lei fără TVA, Lot 1 - ORCT HD
- 71.437 lei fără TVA, Lot 12 ORCT Iasi - 140.365 lei fără TVA, Lot 13 - ORCT MH - 66.902 lei fără TVA, Lot 14 - ORCT MS   - 95.077 lei
fără TVA, Lot 15 - ORCT OT - 64.124 lei fără TVA, Lot 16 - ORCT PH - 134.578 lei fără TVA, Lot 17- ORCT SV - 63.651 lei fără TVA, Lot
18 - ONRC - 1.712.488 lei fără TVA
Prin produse similare se înţelege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt destinate unor utilizări identice sau similare;
b) fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în
sectorul respectiv(exemplu: furnizare energie electrică) .
Precizări: Ultimii 3 ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se vor calcula prin raportare la data limită de depunere a
ofertelor. În cazul în care autoritatea contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită
stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de
timp aferentă decalării,  urmând a fi  considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii  care au prezentat dovada finalizării
contractului de experienţă similară în 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 in curs, este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de
participare pentru prezenta procedura. - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire
cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor
autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.
La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile
de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează
îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către operatorul economic clasaț pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la
finalizarea evaluării ofertelor, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: - procesul-verbal de recepție sau alte documente
din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; - recomandări; - certificate - alte
documente echivalente.
Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară, orice Ofertant are dreptul:
- să invoce susținerea unui terț (entitate) - inclusiv atunci când acea entitate are și rol de subcontractant și să utilizeze capacitățile
acestuia pentru a satisface cerința minimă, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Operatorul Economic Ofertant și
entitatea ale cărei capacități le utilizează, în condițiile art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- să participe în comun cu alți  Operatori Economici la Procedura de Atribuire,  în condițiile art.  53 din Legea nr.  98/2016, cu
modificările și completările ulterioare.
2.) Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,3,4,5,6,7,8,9
Diplome de studii si calificari profesionale
Licenţă de furnizare energie electrică. Este obligatoriu ca operatorul economic ofertant să fie autorizat de către ANRE în vederea
furnizării energiei electrice în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și
completările ulterioare. - Se va completa DUAE de către ofertanții participanți la procedura de atribuire cu informațiile privind
numărul și data eliberării Licenţei, precum şi alte informaţii relevante din care să reiasă îndeplinirea criteriului de calificare.
Documente justificative: Documentele care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, necesare a fi prezentate, la
solicitarea autorității contractante de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul întocmit dupa finalizarea evaluării ofertelor în
urma aplicării  criteriului de atribuire:  -Licența de furnizare a energiei electrice valabilă la momentul prezentării  sau, în cazul
ofertanților străini, documentele echivalente emise de autoritățile din țara de rezidență.
- Condițiile Licenței pentru Furnizarea Energiei Electrice, care constituie anexă la Licență, emisă de A.N.R.E.
- după caz, alte documente reglementate explicit de prevederile Ordinului ANRE nr. 12/2015 pentru situații specifice (ex. furnizori
nerezidenți, etc.) care să ateste îndeplinirea condițiilor legale pentru fumizarea energiei electrice;
Persoanele juridice străine vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.
Documentele vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română, semnate cu semnatură electronică extinsă.
3.) Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,3,4,5,6,7,8,9
Proportia de subcontractare
În cazul în care ofertantul are subcontractanți, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților si
datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, procentul sau valoarea la
care se ridică partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, precum si acordul subcontractantilor cu
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privire la aceste aspecte. Răspunderea contractantului in ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu
este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti. Activitatea de furnizare nu poate fi
subcontractată, potrivit prevederilor art. 3 alin.(1) lit yy) din Legea nr. 98/2016: ,,subcontractant/subantreprenor - orice operator
economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor/serviciilor,
răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziţie a unui
utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică nu este considerată subcontractare în sensul
prezentei legi. - In cazul în care ofertantul utilizează capacităţile subcontractanţilor, subcontractantul/subcontractanții vor completa
în mod corespunzător direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de achiziție publică, DUAE  (răspuns) deja configurat de
autoritatea contractantă. Subcontract. pe ale căror capacități ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii
de calificare și selecție sunt considerați și terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angaj.
ferm. Subcontract. precizează în DUAE toate inf.  care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se
bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontract. pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, atunci
aceştia vor prezenta DUAE doar în scopul demonstr. neîncadrării în motivele de excludere. Ofertantul va prezenta acordul de
subcontractare (modelul orientativ din sectiunea formulare) și DUAE incluzând informațiile cu privire la existența subcontractării,
precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.   Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să
fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului SEAP.Documentele justificative care probează cele asumate în DUAE vor fi solicitate doar
ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
Achizitia implica incheierea unui acord-cadru: Da

 
Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru: -

 
Justificarea oricarei durate care depaseste patru ani: -

 
 

IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

 
IV.1.5) Informatii privind negocierea
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Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu
 

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 30.01.2023 15:00

 
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 30.05.2023
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.01.2023; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilită de catre AC si
asumata de ofertant. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, oferta câstigatoare fiind
cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj maxim total rezultat in urma aplicarii criteriului de atribuire cel mai bun raport
calitate-pret. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în
vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine,
autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi  desemnată cea cu propunerea
financiară cea mai mică
 
2. Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în S.E.A.P. la Sectiunea
„Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la
Sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare, avand în vedere termenele de raspuns ale AC prev la
art.160-161 din Legea nr.98/2016. Pentru clarificarile transmise după expirarea termenului prevazut la sectiunea I.3) din prezenta si care
fac imposibilă transmiterea răspunsului în termen, autoritatea contractantă va răspunde numai în conditiile prevăzute de art. 153 din
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Legea nr. 98/2016. Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări în legătura cu documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa
se înregistreze în SEAP (www.e-licitatie.ro) conform prevederilor art. 5 din H.G. nr. 395/2016. Orice comunicare, solicitare, informare, si
altele asemenea vor fi transmise in scris prin SEAP.
 
 3.  Documentul care atesta constituirea garantiei de participare va fi  transmis in SEAP in format electronic,  semnat cu semnatura
electronica extinsa, pana la data si ora limita de depunere a ofertei. În situatia în care garantia de participare se constituie prin scrisoare
de garantie bancara emisa de o institutie de credit din România sau din alt stat, în favoarea ONRC, va fi utilizat modelul din sectiunea
formulare. In cazul unei asocieri, garantia de participare va fi constituită in mod obligatoriu cu mentiunea expresa ca acopera in mod
solidar toti membrii grupului de operatori economici. Dovada constitituirii garantiei de participare se va prezenta în limba româna. Contul
ONRC in cazul constit garantia de participare prin OP: RO71TREZ7035005XXX000058 deschis la Trezoreria Sector 3 Bucuresti, cod fiscal
ONRC 14942091. Garantia de participare emisa în altă limbă va fi  prezentată împreuna cu traducerea autorizata în limba româna.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanția de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre situațiile prevăzute
la art. 37 alin (1) din HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. Pentru o evaluare si raportare unitara ale cuantumului aferent
garanției de participare, echivalența pentru garantia de participare depusa in valuta, se va face la cursul BNR valabil la data publicarii
anuntului de participare in SEAP (site-ul oficial www.bnr.ro). Ofertele pt care nu a fost prezentată dovada constituirii GP vor fi respinse,
avându-se în vedere, după caz, prevederile art. 64 alin. (3) din HG nr. 395/2016, respectiv cele ale art. 132 alin. (3) din acelaşi act normativ.
Restituirea garantiei de participare se va face în conformitate cu prevederile legale aplicabile. În masură în care executarea garantiei este
conditionată de transmiterea către asigurator/garant a instrumentului în original, ofertantul va prezenta instrumentul de garantare si în
original la adresa prevazuta în cadrul Cap. I.1), până la data și ora limită de depunere a ofertei prevăzută în anunțul de participare. În acest
caz, neprezentarea și în original a instrumentului de garantare, constituie temei pentru solicitarea de clarificări conform prevederilor art.
132 alin (3) din HG 395/2016.
 
4. Ofertantul invitat de ONRC pentru încheierea contractului are obligatia de a constitui garantia de buna executie, în cuantum de 10% din
valoarea contractului subsecvent, fara TVA , în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării Acest termen poate fi prelungit la
solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică. În situatia în care garantia
de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancara emisa de o institutie de credit din România sau din alt stat, în favoarea
ONRC, va fi utilizat modelul din sectiunea formulare. În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1.1) , din HG 395/2016, cu modificările și
completările ulterioare, garanția de bună execuție devine anexă la contract,  prevederile art.  36 alin (3) și  (5) aplicându-se în mod
corespunzător. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de buna executie 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
 
. 5. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 lit a) din Legea nr 101/2016.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Serviciul Achizitii Publice si Proiecte 
Adresa: Adresa: B-dul Unirii nr. 74, Bl.J3b; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030837; Tara: Romania; Telefon: +40 213160809; Fax: -E-
mail: onrc@onrc.ro; Adresa internet: (URL) www.onrc.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.12.2022
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