
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare

Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
 
 

S-a organizat o consultare de piata: Nu
 

Sectiunea I Autoritatea contractanta
 

I.1) Denumire si adrese
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI 
Cod de identificare fiscala: 14942091; Adresa: Strada: Unirii, nr. 74; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030837; Tara: Romania; Codul NUTS:
RO321 Bucuresti; Adresa de e-mail: gabriel.ivanciu@onrc.ro; Nr de telefon: +40 213160809; Fax: +40 0213160808; Persoana de contact:
GABRIEL IVANCIU;  Adresa web a sediului  principal  al  autoritatii/entitatii  contractante(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 (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritatii contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1 Titlu:
Achiziţia de energie electrică
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 14942091202215

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

 
II.1.3 Tip de contract:
Furnizare
Cumparare

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              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.
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II.1.5) Valoarea totala estimata:
Intervalul intre : 17146584,56 si 21433230,74 ; Moneda: RON

 
Alte valori:

 
Alte valori:

 
II.1.6) Impartire in loturi:
Da
Ofertele trebuie depuse pentru: Numarul maxim de loturi
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant 18
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturiOfertele
vor fi intocmite și depuse pentru fiecare lot în parte, in prezenta documentație sediul fiecarui ORCT reprezentand un lot. Operatorii
economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

 
II.2 Descriere

II.2.1 - Denumire lot
1 - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Alba

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Electricitate (Rev.2)

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

 
 

 
II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : -; Moneda: RON
Intervalul intre : 387981,86si 484977,33; Moneda: RON

 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%
Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile 10%

Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Se acordă punctaj pentru energia electrică furnizată din surse de energie regenerabilă peste
cerința minimă prevăzută la pct 6 din caietul de sarcini, astfel:
a) Pentru cel mai mare procent  din energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile se acordă
punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte.
b) Pentru celelalte ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Procent din energia electrică
furnizată din surse de energie regenerabile ofertă n / procent din energia electrică furnizată din surse de
energie regenerabile maxim ofertat) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100
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Alte valori:
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 65376,06 ; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 653 - RON (0,9988 %)

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

 
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 :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.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
2 - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Electricitate (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
ORCT 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 Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%
Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile 10%

Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Se acordă punctaj pentru energia electrică furnizată din surse de energie regenerabilă peste
cerința minimă prevăzută la pct. 6 în caietul de sarcini, astfel:
a) Pentru cel mai mare procent  din energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile se acordă
punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte.
b) Pentru celelalte ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Procent din energia electrică
furnizată din surse de energie regenerabile ofertă n / procent din energia electrică furnizată din surse de
energie regenerabile maxim ofertat) x punctaj maxim alocat.
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : -; Moneda: RON
Intervalul intre : 512471,68si 640589,60; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 90900,51 ; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 909 - RON (1,0000 %)

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

 
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 : 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.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
3 - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Electricitate (Rev.2)

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

 
 

Punctaj maxim total: 100

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%
Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : -; Moneda: RON
Intervalul intre : 297381,56si 371726,95; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 55660,68 ; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 556 - RON (0,9989 %)

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

 
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 :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.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
4 - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Braila

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Electricitate (Rev.2)

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

 
 

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile 10%

Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Se acordă punctaj pentru energia electrică furnizată din surse de energie regenerabilă peste
cerința minimă prevăzută la pct. 6 în caietul de sarcini, astfel:
a) Pentru cel mai mare procent  din energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile se acordă
punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte.
b) Pentru celelalte ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Procent din energia electrică
furnizată din surse de energie regenerabile ofertă n / procent din energia electrică furnizată din surse de
energie regenerabile maxim ofertat) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : -; Moneda: RON
Intervalul intre : 345313,36si 431641,70; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 58483,95 ; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 584 - RON (0,9986 %)

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

 
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 :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.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
5 - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Electricitate (Rev.2)

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

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%
Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile 10%

Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Se acordă punctaj pentru energia electrică furnizată din surse de energie regenerabilă peste
cerința minimă prevăzută la pct. 6 în caietul de sarcini, astfel:
a) Pentru cel mai mare procent  din energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile se acordă
punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte.
b) Pentru celelalte ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Procent din energia electrică
furnizată din surse de energie regenerabile ofertă n / procent din energia electrică furnizată din surse de
energie regenerabile maxim ofertat) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100
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Cantitate maxima acord cadru 89667.50 kwh
 

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

 
 

 
II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : -; Moneda: RON
Intervalul intre : 366560,74si 458200,93; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 69068,04 ; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 690 - RON (0,9990 %)

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

 
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 :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.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
6 - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Calarasi

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Electricitate (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%
Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile 10%

Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Se acordă punctaj pentru energia electrică furnizată din surse de energie regenerabilă peste
cerința minimă prevăzută la pct. 6 în caietul de sarcini, astfel:
a) Pentru cel mai mare procent  din energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile se acordă
punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte.
b) Pentru celelalte ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Procent din energia electrică
furnizată din surse de energie regenerabile ofertă n / procent din energia electrică furnizată din surse de
energie regenerabile maxim ofertat) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100
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Locul principal de executare:
ORCT 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

 
 

 
II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : -; Moneda: RON
Intervalul intre : 371588,98si 464486,23; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 69789,83 ; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 697 - RON (0,9987 %)

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

 
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.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
7 - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras Severin

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%
Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile 10%

Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Se acordă punctaj pentru energia electrică furnizată din surse de energie regenerabilă peste
cerința minimă prevăzută la pct. 6 în caietul de sarcini, astfel:
a) Pentru cel mai mare procent  din energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile se acordă
punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte.
b) Pentru celelalte ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Procent din energia electrică
furnizată din surse de energie regenerabile ofertă n / procent din energia electrică furnizată din surse de
energie regenerabile maxim ofertat) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100
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II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Electricitate (Rev.2)

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

 
 

 
II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : -; Moneda: RON
Intervalul intre : 355482,26si 444352,83; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 70690,46 ; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 706 - RON (0,9987 %)

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

 
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;

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%
Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile 10%

Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Se acordă punctaj pentru energia electrică furnizată din surse de energie regenerabilă peste
cerința minimă prevăzută la pct. 6 în caietul de sarcini, astfel:
a) Pentru cel mai mare procent  din energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile se acordă
punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte.
b) Pentru celelalte ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Procent din energia electrică
furnizată din surse de energie regenerabile ofertă n / procent din energia electrică furnizată din surse de
energie regenerabile maxim ofertat) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100
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Cant. maxima a unui contract subsecvent: 86957.50 KWh, valoarea estimata 70690.46 lei fara TVA.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
8 - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Electricitate (Rev.2)

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

 
 

 
II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : -; Moneda: RON
Intervalul intre : 391753,04si 489691,30; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 76081,51 ; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 760 - RON (0,9989 %)

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

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

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%
Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile 10%

Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Se acordă punctaj pentru energia electrică furnizată din surse de energie regenerabilă peste
cerința minimă prevăzută la pct. 6 în caietul de sarcini, astfel:
a) Pentru cel mai mare procent  din energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile se acordă
punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte.
b) Pentru celelalte ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Procent din energia electrică
furnizată din surse de energie regenerabile ofertă n / procent din energia electrică furnizată din surse de
energie regenerabile maxim ofertat) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100
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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 :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.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
9 - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Electricitate (Rev.2)

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

 
 

 
II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : -; Moneda: RON
Intervalul intre : 338517,06si 423146,33; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 64871,45 ; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 648 - RON (0,9989 %)

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 24; Durata in zile : -

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%
Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile 10%

Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Se acordă punctaj pentru energia electrică furnizată din surse de energie regenerabilă peste
cerința minimă prevăzută la pct. 6 în caietul de sarcini, astfel:
a) Pentru cel mai mare procent  din energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile se acordă
punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte.
b) Pentru celelalte ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Procent din energia electrică
furnizată din surse de energie regenerabile ofertă n / procent din energia electrică furnizată din surse de
energie regenerabile maxim ofertat) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100
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Contractul se reinnoieste: Nu
 

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.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
10 - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Giurgiu

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Electricitate (Rev.2)

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

 
 

 
II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : -; Moneda: RON
Intervalul intre : 301929,46si 377411,83; Moneda: RON

 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%
Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile 10%

Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Se acordă punctaj pentru energia electrică furnizată din surse de energie regenerabilă peste
cerința minimă prevăzută la pct. 6 în caietul de sarcini, astfel:
a) Pentru cel mai mare procent  din energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile se acordă
punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte.
b) Pentru celelalte ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Procent din energia electrică
furnizată din surse de energie regenerabile ofertă n / procent din energia electrică furnizată din surse de
energie regenerabile maxim ofertat) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100
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Alte valori:
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 63383,16 ; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 633 - RON (0,9987 %)

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

 
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.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
11 - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Electricitate (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
ORCT 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 Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%
Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile 10%

Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Se acordă punctaj pentru energia electrică furnizată din surse de energie regenerabilă peste
cerința minimă prevăzută la pct. 6 în caietul de sarcini, astfel:
a) Pentru cel mai mare procent  din energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile se acordă
punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte.
b) Pentru celelalte ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Procent din energia electrică
furnizată din surse de energie regenerabile ofertă n / procent din energia electrică furnizată din surse de
energie regenerabile maxim ofertat) x punctaj maxim alocat.
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : -; Moneda: RON
Intervalul intre : 374726,52si 468408,15; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 71437,80 ; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 714 - RON (0,9995 %)

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

 
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.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
12 - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Electricitate (Rev.2)

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

 
 

Punctaj maxim total: 100

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%
Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : -; Moneda: RON
Intervalul intre : 727459,60si 909324,50; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 140365,31 ; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1403 - RON (0,9995 %)

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

 
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.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
13 - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mehedinti

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Electricitate (Rev.2)

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

 
 

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile 10%

Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Se acordă punctaj pentru energia electrică furnizată din surse de energie regenerabilă peste
cerința minimă prevăzută la pct. 6 în caietul de sarcini, astfel:
a) Pentru cel mai mare procent  din energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile se acordă
punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte.
b) Pentru celelalte ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Procent din energia electrică
furnizată din surse de energie regenerabile ofertă n / procent din energia electrică furnizată din surse de
energie regenerabile maxim ofertat) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : -; Moneda: RON
Intervalul intre : 382401,74si 478002,18; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 66902,68 ; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 669 - RON (1,0000 %)

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

 
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.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
14 - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mures

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Electricitate (Rev.2)

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

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%
Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile 10%

Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Se acordă punctaj pentru energia electrică furnizată din surse de energie regenerabilă peste
cerința minimă prevăzută la pct. 6 în caietul de sarcini, astfel:
a) Pentru cel mai mare procent  din energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile se acordă
punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte.
b) Pentru celelalte ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Procent din energia electrică
furnizată din surse de energie regenerabile ofertă n / procent din energia electrică furnizată din surse de
energie regenerabile maxim ofertat) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100
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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

 
 

 
II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : -; Moneda: RON
Intervalul intre : 542579,80si 678224,75; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 95077,94 ; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 950 - RON (0,9992 %)

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

 
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.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
15 - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Electricitate (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%
Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile 10%

Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Se acordă punctaj pentru energia electrică furnizată din surse de energie regenerabilă peste
cerința minimă prevăzută la pct. 6 în caietul de sarcini, astfel:
a) Pentru cel mai mare procent  din energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile se acordă
punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte.
b) Pentru celelalte ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Procent din energia electrică
furnizată din surse de energie regenerabile ofertă n / procent din energia electrică furnizată din surse de
energie regenerabile maxim ofertat) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100
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Locul principal de executare:
ORCT 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

 
 

 
II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : -; Moneda: RON
Intervalul intre : 328838,72si 411048,40; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 64124,11 ; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 641 - RON (0,9996 %)

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

 
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.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
16 - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%
Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile 10%

Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Se acordă punctaj pentru energia electrică furnizată din surse de energie regenerabilă peste
cerința minimă prevăzută la pct. 6 în caietul de sarcini, astfel:
a) Pentru cel mai mare procent  din energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile se acordă
punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte.
b) Pentru celelalte ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Procent din energia electrică
furnizată din surse de energie regenerabile ofertă n / procent din energia electrică furnizată din surse de
energie regenerabile maxim ofertat) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100
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II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Electricitate (Rev.2)

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

 
 

 
II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : -; Moneda: RON
Intervalul intre : 772846,62si 966058,28; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 134578,24 ; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1345 - RON (0,9994 %)

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

 
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;

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%
Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile 10%

Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Se acordă punctaj pentru energia electrică furnizată din surse de energie regenerabilă peste
cerința minimă prevăzută la pct. 6 în caietul de sarcini, astfel:
a) Pentru cel mai mare procent  din energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile se acordă
punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte.
b) Pentru celelalte ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Procent din energia electrică
furnizată din surse de energie regenerabile ofertă n / procent din energia electrică furnizată din surse de
energie regenerabile maxim ofertat) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100
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Cant. maxima a unui contract subsecvent: 26336.25 KWh, valoarea estimata 134578.24 lei fara TVA.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
17 - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Electricitate (Rev.2)

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

 
 

 
II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : -; Moneda: RON
Intervalul intre : 369534,76si 461918,45; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 63651,44 ; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 636 - RON (0,9992 %)

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

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

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%
Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile 10%

Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Se acordă punctaj pentru energia electrică furnizată din surse de energie regenerabilă peste
cerința minimă prevăzută la pct. 6 în caietul de sarcini, astfel:
a) Pentru cel mai mare procent  din energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile se acordă
punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte.
b) Pentru celelalte ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Procent din energia electrică
furnizată din surse de energie regenerabile ofertă n / procent din energia electrică furnizată din surse de
energie regenerabile maxim ofertat) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100
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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 : 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.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
18 - Oficiul National al Registrului Comertului

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Electricitate (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
ONRC 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
Cel mai bun raport calitate – pret

 
 

 
II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : -; Moneda: RON
Intervalul intre : 9979216,80si 12474021; Moneda: RON

 
Alte valori:
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 1712488,75 ; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 17124 - RON (0,9999 %)

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 24; Durata in zile : -

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%
Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile

Energia electrică furnizată din surse
de energie regenerabile 10%

Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Se acordă punctaj pentru energia electrică furnizată din surse de energie regenerabilă peste
cerința minimă prevăzută la pct. 6 în caietul de sarcini, astfel:
a) Pentru cel mai mare procent  din energia electrică furnizată din surse de energie regenerabile se acordă
punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte.
b) Pentru celelalte ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Procent din energia electrică
furnizată din surse de energie regenerabile ofertă n / procent din energia electrică furnizată din surse de
energie regenerabile maxim ofertat) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100
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Contractul se reinnoieste: Nu
 

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.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.3 Ajustarea pretului contractului
Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :
- prețul propriu de furnizare este ferm și nu poate fi modificat pe perioada derulării acordului – cadru, cu excepția cazurilor în care
prin acte normative se prevede perceperea unui tarif mai mic.
-în cazul unor modificări legislative sau a altor modificări care vor duce la majorarea/diminuarea/eliminarea oricărei componente
(tarif pentru introducerea energiei electrice in retea, tarif pentru extragerea energiei electrice in retea, tarif pentru serviciul de sistem,
tarif pentru serviciul de distributie joasa tensiune, tarif pentru cogenerare de inalta frecventa, tarif pentru certificate verzi), acestea
ducând implicit la modificarea corespunzătoare a preţului/MWh, fără modificarea acordului-cadru sau a contractelor subsecvente,
fiind suficientă o notificare din partea operatorului economic privind modificările intervenite și temeiul legal.
Orice modificare a acestor tarife va duce la actualizarea valorilor  facturate de către operatorul  economic,  acesta notificând
autoritatea contractantă referitor la modificările intervenite, cu precizarea temeiului legal pe baza căruia au intervenit modificările.

 

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

 
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
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
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
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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.

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
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) Capacitatea economica si financiara

 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,3,4,5,6,7,8,9
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
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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.
Modalitatea de indeplinire: 
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.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
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.
Modalitatea de indeplinire: 
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.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
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
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.
Modalitatea de indeplinire: 
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
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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.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

 
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Of. tb sa constituie garantia de particip prez.  la sectiunea II.2. Lista loturi, pentru fiecare lot pentru care se depune oferta, cu valab.
de 4 luni de la data limita de depunere a ofertei , prin: virament bancar sau printr-un instrument de garant. emis în cond. legii, astfel:
a) scrisoare de gar. emisă de o institutie de credit din RO sau din alt stat; b) asig.de garanții emisă: fie de o societate de asig. care
deține autorizație de funcț. emisă în RO sau într- un alt stat membru al UE  și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul
ASF, după caz; fie de o soc. de asig. dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în RO de către ASF; c) fie prin scrisoare de
garantie emisă de instituții financiare nebancare din RO sau din alt stat, pt.  achiz de prod. cu val estimată  mai mică sau egală cu
7.000.000 lei fără TVA, conf OUG 136/2022. Inf.  suplim. la pct. 3 cap VI.3.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Contr.are oblig. de a constitui gar. de buna executie, în cuantum de 10% din val contr subsecvent, fara TVA, în termen de max 5 zile
lucr.  de la data semnării. Termenul de constit.a GBE poate fi prel.  la sol. justif. a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data
semnării  contr.  subsecvent,  cf  prev art.39,  alin.  (3)  din H.G.  395/2016.  Aceasta se const.  prin virament bancar sau printr-un
instrument de gar. emis în condițiile legii, astfel: a) scrisoare de gar.  emisă de o instituție de credit din RO sau din alt stat; b)
asigurare de gar. emisă: fie de o societate de asig.care deține autorizație de funcț. emisă în RO sau într-un alt stat membru al UE
și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul ASF , după caz; fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o
sucursală autorizată în RO de către ASF; c) fie prin scrisoare de gar. emisă de instit. fin. nebancare din RO sau din alt stat, pt.  achiz
de prod. cu val estimată mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA,conf OUG 136/2022.Inf. suplim. la cap VI.3. pct. 4.

 
III.1.8) 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.

 
III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
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;
c) www.anap.gov.ro
d) Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
e)Toata legislatia si actele normative aplicabile serviciului de furnizare a energiei electrice vor fi cele in vigoare la data prestarii. f)
Legea nr.455/2001 privind semnatura electronică, cu modificările și completările ulterioare.

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

 
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

 
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
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IV.1 Descriere
 

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Acord-cadru
Acord cu un singur operatorAcord cu un singur operator
Durata acordului cadru: 24 luni
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Atribuirea contractelor subsecvente se va face de regula trimestrial in functie de
necesitatile ONRC.

 
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 contractele de achizitii publice: Nu

 
IV.2 Informatii administrative

 
IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura
 Nu
Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

 
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
 Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

 
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
4 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi întocmita în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime si obligatorii.
Ofertantul trebuie sa raspunda punctual la toate cerintele cuprinse in caietul de sarcini. Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică
într-o  manieră  organizată,  astfel  încât  aceasta  să  asigure  posibilitatea  verificării  în  mod  facil  a  corespondenței  cu
cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din
documentația de atribuire. Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul
calitativ, tehnic si de performantă, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor
niveluri superioare. Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă răspunderea exclusivă
pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participării la procedură. În acest scop, analizarea de
către  comisia  de evaluare  a  documentelor  prezentate  de ofertanți  în  cadrul  ofertei  nu angajează din  partea acesteia  nicio
răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale si nu înlătură răspunderea
exclusivă a ofertantului sub acest aspect. Ofertantii au obligatia de a prezenta propunerea tehnica conform anexa nr 3 din fișierul
"Formulare". Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită
identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini. Oferta tehnică
trebuie să fie prezentata și într-un format editabil care să permită selectarea textului, copierea acestuia (în acest sens solicitam
prezentarea ofertei tehnice și în format Microsoft Word sau într-un format care să permită copierea textului către Microsoft Word cu
păstrarea formatării acestuia). 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.Nu se acceptă oferte si/sau documente
nesemnate cu semnătură electronică extinsă validă a semnatarului ofertei,  bazată pe un certificat calificat.  Orice necorelare,
omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în
vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea greșită a unui document ori
neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă. Ofertanții
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vor evidenția aspectele care vor face obiectul evaluării tehnice, în conformitate cu factorii de evaluare stabiliți.  În acest sens,
ofertantii vor preciza cel putin informatiile referitoare la locul (la nivel de numar pagina, capitol) din cadrul ofertei unde se regasesc
valorile/informatiile/documentele în baza carora se vor aplica factorii de evaluare stabiliti, în conformitate cu criteriul de atribuire
utilizat. Ofertanții poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenția cuvenită a documentației de atribuire, inclusiv a oricărei
clarificări aduse documentației de atribuire în timpul perioadei de pregătire a ofertei prin răspunsurile autorității contractante la
solicitările de clarificări, precum si pentru obținerea tuturor informațiilor necesare cu privire la orice fel de cerințe/condiții si obligații
care pot afecta în vreun fel valoarea, condițiile stabilite, natura/conținutul ofertei si/sau execuția contractului. Nerespectarea
instrucțiunilor, neprezentarea informațiilor solicitate completate în mod corespunzător si/sau transmiterea documentelor într-o
formă improprie care face imposibila vizualizarea conținutului acestora sunt activități realizate pe riscul ofertantului, iar eșecul de a
depune o ofertă care să nu îndeplinească cerințele minime si obligatorii de calificare si instrucțiunile de prezentare/completare a
documente lo r  i nd i ca te  p r in  p rezen ta  documenta ț i e  poa te  conduce  l a  r e sp inge rea  o fe r te i  ca  f i i nd
inacceptabilă/neconformă/neadecvată, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor legale incidente. 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 art. 51 și art.
55 alin (2) 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 si Justitiei Sociale, Inspectia Muncii, site-ul htt://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Orice operator
economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele
contractuale obligatorii (ce sunt parte a documentatiei de atribuire). Astfel, daca un operator economic considera ca anumite clauze
ii sunt in defavoare, poate solicita autorității contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi
amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de depunere a
ofertelor.  Propunerile de Amendamente la clauzele contractuale pot fi  prezentate si  odata cu depunerea ofertei  urmand ca
autoritatea contractanta sa aplice corespunzator prevederile art.137 alin.(3), lit.b) din HG 395/2016. Astfel, potrivit art.137 alin.(3),
lit.b) din HG nr. 395/2016 oferta este considerata neconforma in situatia in care contine propuneri de modificare a clauzelor
contractuale  pe  care  le-a  stabilit  autoritatea  contractanta  în  cadrul  documentatiei  de  atribuire,  care  sunt  în  mod evident
dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la
clauzele respective”. Se va prezenta declarație de acceptare a clauzelor contractuale conform Formular nr 8, din fișierul formulare.
Orice referire din cuprinsul prezentei documentații  de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini),  prin care se indică o anumită
atestare/autorizare/certificare, origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de
invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare fără TVA care se completează în sistemul electronic SEAP rubrica
special dedicată „Oferta financiară”, pentru fiecare lot pentru care se depune ofertă, precum și următoarele documente:
1) Formularul de Propunere Financiară (conform formularului pus la dispoziție de autoritatea contractantă),  incluzând toate
informațiile solicitate;
2) Documentele de fundamentare a prețului, conform centralizatorului financiar (anexă la formularul de ofertă).
Oferta va fi exprimata în lei/Kwh, fără TVA și se va prezenta pentru cantitatea  maximă de energie electrică estimată a acordului
cadru pentru fiecare lot pentru care se depune oferta.
Prețul ofertat va fi unic, explicitat pe componente și va cuprinde atât formulele de calcul, cât și baza legală a acestora (normative,
prevederi legale, etc.) sub forma unui tabel (centralizator financiar). La preţul propriu de furnizare al furnizorului se adauga toate
tarifele reglementate ce concură la obţinerea preţului final (accize,contributia pentru cogenerare de înaltă eficienţă, contravaloarea
certificatelor verzi etc.) evidenţiate fiecare cu poziţie separată în ofertă.Valoarea totala a ofertei se cripteaza în SEAP. Ofertantul va
avea în vedere împrejurarea că lipsa criptării prețului ofertat în S.E.A.P. conduce la imposibilitatea accesării eventualelor documente
încărcate la secțiunile aferente. Formularul de oferta cuprinzand pretul total ofertat, in lei, fara TVA, precum si oferta detaliată , se
depun prin mijloace electronice, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat,  fiind incarcate in
sectiunea dedicata a portalului SEAP până la data și ora limită de depunere a ofertei prebăzută în anunțul de participare, 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 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. 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 cel puțin la nivelul calitativ solicitat prin caietul de
sarcini, în marja prețului ofertat. Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată
perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant. Cu excepția erorilor aritmetice, astfel cum
sunt acestea definite la art. 134 alin.(10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare nu vor fi permise
alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare. Propunerea financiară va fi însoţită obligatoriu de formularul de ofertă
şi centralizatorul propunerii financiare. În formularul de ofertă se va trece valoarea totală a ofertei conform Centralizatorului
propunerii financiare.
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IV.4.3 Modul de prezentare al 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. 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.  Avand in  vedere  integrarea  DUAE în  platforma SEAP,  ca  facilitate  tehnică,  se  consideră  că,  prin
autentificarea în SEAP, acțiunile autorităților contractante și operatorilor economici de completare a DUAE direct în SEAP , respectă
prevederile în materie referitoare la obligația utilizării semnăturii electronice extinse.
Documentele  care  compun Oferta  vor  fi  încărcate  în  secțiunile  special  dedicate  din  cadrul  sistemului  electronic  la  adresa
http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub prin urmarea pașilor descriși în Manualul de utilizare. Toate certificatele si documentele vor fi
redactate în limba romana. Certificatele si documentele emise in alta limba 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. Operatorii economici vor completa direct în SEAP, în secțiunea
dedicată a procedurii de achiziție publică, DUAE-ul (răspuns)deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va
putea fi vizualizat și analizat de către autoritățile contractante în secțiunea dedicată acestuia. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor
economici care participă la procedură vor fi  completate în SEAP în mod direct,  după autentificare, de către fiecare operator
economic. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are
subcontractanți sau terți susținători, fiecare
operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire în vederea completării DUAE în calitatea în care a
fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE
să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului SEAP. La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii
sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistemul SEAP doar DUAE.
În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, autoritatea contractantă va vizualiza direct în SEAP ceea ce a
completat fiecare participant. Astfel, operatorul SEAP certifică faptul că datele încărcate ca răspunsuri DUAE sunt completate numai
de către utilizatorii  de tip ofertant după autentificare și sunt completate de către fiecare membru al ofertantului (operatorul
economic care se înscrie la procedură declară forma de participare – individuală/în asociere precum și componența iar ceilalți
validează că fac parte din acea asociere/componență); Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în
sistemul SEAP, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda
Digitală a României. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182
din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul
economic si tertul/tertii respectivi. Cerințe specifice: DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la
existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținători
vor completa direct în SEAP și va/vor prezenta DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele
executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Ofertantul va prezenta angajamentul terțului susținător (modelul orientativ
din sectiunea formulare) împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care
rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor
angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a
terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere
asumate prin angajament. Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de
calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită candidatului/ofertantului o singură dată
înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul în care mai multi operatori
economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea financiară /tehnica si profesionala
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. Fiecare operator
economic membru al asocierii va completa direct în SEAP și va prezenta DUAE în care vor include informaţiile cu privire la modul de
îndeplinire a cerinţelor de capacitate tehnică şi profesională proporţional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.
Ofertantul va prezenta contractul/acordul de asociere (modelul orientativ din sectiunea formulare) și DUAE incluzând informațiile cu
privire la existența asocierii, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Contractul/acordul de asociere
trebuie să menţioneze că toţi asociaţii işi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului. 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 ridica
partea/părțile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Răspunderea contractantului in ceea ce
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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. În 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 deja configurat de
autoritatea contractantă. Subcontractanții 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
angajament ferm. Subcontractanții precizează în DUAE toate informațiile care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor
subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul în care din informațiile şi documentele
prezentate nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract
pe care acesta urmează să o/le  îndeplinească efectiv,  autoritatea contractantă respinge subcontractantul  propus şi  solicită
ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitate tehnică şi profesională
necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv. Autoritatea contractantă are
obligaţia de a verifica inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 în legătură cu
subcontractanţii propuşi. În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor
art. 171 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă solicită ofertantului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură
cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie În cazul subcontractanților pe ale căror capacităţi ofertantul nu se
bazează, atunci aceştia vor prezenta DUAE doar în scopul demonstrării 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. Documentele justificative care probează cele
asumate în acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la
finalizarea evaluării ofertelor. Documentele justificative, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează
a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Toate orele specificate în anunțul de participare se referă la ora locală a României (GMT+2 ore).
Documentele solicitate de la potențialii Ofertanți sunt:
1) Garanția de participare;
2)  DUAE (răspuns)  de către  toți  Operatorii  Economici  implicați  în  procedură (Ofertant  individual,  membru al  unei  Asocieri,
Subcontractant, Terț Susținător);
3) Declaratia pe proprie raspundere privind inexistenta conflictului de interese, completata conform modelului pus la dispozitie de
catre autoritatea contractanta in sectiunea Formulare pentru toți Operatorii Economici implicați în procedură (Ofertant individual,
membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător- conform Formular nr. 1);
4) Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii [doar în cazul unei Asocieri - conform Formular nr. 3];
5) Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, autorizând persoana desemnată să semneze
Oferta și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire -- [doar în cazul unei Asocieri];
6) Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și profesională a Ofertantului în
ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională și anexele acestuia constând în
documentele transmise operatorului economic Ofertant de către terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în
care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere - conform Formular nr. 4 [dacă este cazul];
7) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la momentul depunerii Ofertei -
conform Formular nr. 2 [dacă este cazul];
8) Propunerea Tehnică (Anexa nr. 3). Propunerea tehnică trebuie prezentată si în formatul editabil al fișierului (.doc sau .docx).
Popunerea tehnică si Propunerea tehnică prezentată si în formatul editabil al fișierului (.doc sau .docx)prezentată vor fi semnate cu
semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de către un furnizor de servicii de certificare acreditat în
condițiile legii;
9) Formularul de Ofertă ( Anexa nr. 1);
10) Centralizatorul de preturi (Anexa nr. 2).
11) Declarație privind acceptarea clauzelor contractuale.
În cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual și reprezentantul care semnează Oferta este altul decât persoana
desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte Operatorul Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o
Împuternicire scrisă, care va include informații detaliate privind reprezentarea, în original (- conform Formular nr. 7). În cazul unei
Asocieri, Împuternicirea scrisă din partea fiecărui membru al Asocierii, inclusiv a Liderului pentru aceeași persoană/aceleași persoane
prin care aceasta este autorizată/acestea sunt autorizate în calitate de semnatar/semnatari al/ai Ofertei să implice Ofertantul (în
calitate de Asociere) în procedura de atribuire. La transmiterea Ofertei în SEAP, separarea informațiilor tehnice de cele financiare și
încărcarea lor în rubricile special dedicate este obligatorie. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire incarcate în SEAP, este
necesar ca operatorul economic sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si
vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Ofertantul va elabora
oferta, in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica in cuprinsul acesteia care informatii din
documentele de calificare, propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de
un drept de proprietate intelectuala, intrucat cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform
legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special în ceea ce priveste secretul
comercial si proprietatea intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba.
Documentul care atesta constituirea garantiei de participare va fi transmis in SEAP in format electronic, semnat cu semnatura
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electronica  extinsa.  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.Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică o
anumită atestare/autorizare/certificare, origine, sursă, productie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comert, un brevet
de inventie si/sau o licentă de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind însotită de mentiunea „sau echivalent”. Niciun cost suportat
de operatorul economic pentru pregătirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate integral de
către ofertanti, indiferent de rezultatul aplicării procedurii de atribuire. Sistemul Electronic de Achizitii Publice Sistemul

 

Sectiunea VI Informatii suplimentare
 

VI.1 Aceasta achizitie este periodica
 

 Nu
Programul estimat 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
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.
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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; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa  de  e-mail:  office@cnsc.ro;  Nr  de  telefon:  +40  213104641;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro; 

 
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; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030837; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucureşti;
Adresa  de  e-mail:  onrc@onrc.ro;  Nr  de  telefon:  +40  213160809;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.onrc.ro; 
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