
 

Nr.  2117/08.05.2018  

Anunt licitatie prin Bursa Română de Mărfuri 

În baza contractului de prestări servicii nr. 517/28.11.2017,  vă rugăm să organizați o 

procedură de licitație conform procedurii BRM pentru achiziția de „ Energie electrică”, 

cu specificațiile din Caietul de Sarcini anexat și cerințele de mai jos: 

1. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: surse 

proprii. 

2.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție energie electrică 

este licitație. 

3.Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. 

Cantitate: 2.670, 00 MWh/an, repartizate pe puncte de consum –Sediul Central 

București și 4 puncte de lucru din Craiova, Timișoara, Brașov și Galați. 

 

Locatie Adresa Cod 
postal 

Furnizor actual Cod client (POD) 

Bucuresti Strada Gara de Nord nr.1 
sector 1,Bucuresti 

10855 SC Curent 
Alternativ SRL 

RO001E109200057 

Craiova Strada Bulevardul 
Decebal nr.1 

200646 SC Curent 
Alternativ SRL 

59401010000007692870373080 

Timisoara Strada Fratii Buzesti 
nr.13 

300398 SC Curent 
Alternativ SRL 

RO005E510043861 

Brasov Strada Iuliu Maniu nr.54 
A 

500091 SC Curent 
Alternativ SRL 

594020100002264498 

Galati Str.Colonel Nicolae 
Holban nr.13 B 

800217 SC Curent 
Alternativ SRL 

594030500002224398 

 
 
CONSUM ENERGIE ELECTRICA PENTRU PERIOADA Aprilie 2017-Martie 2018 

 
Luna CENTRAL BV TM CR GL Total Mwh/luna 

Aprilie 2017 213,95 4,29 4,07 2,09 5,50 229,90 

Mai 2017 208,59 4,60 4,77 2,15 4,18 224,29 

Iunie 2017 194,74 5,70 1,91 4,22 4,47 211,05 

Iulie 2017 221,59 5,90 3,51 2,15 4,84 237,98 

August 2017 223,53 5,62 3,83 1,76 6,42 241,17 



 

Septembrie 2017 205,12 7,05 4,10 2,04 3,41 221,72 

Octombrie 2017 200,08 5,08 4,27 4,49 4,87 218,79 

Noiembrie 2017 192,69 4,29 2,04 13,55 4,72 217,28 

Decembrie 2017 207,46 4,09 3,55 2,15 6,25 223,50 

Ianuarie 2018 203,95 5,30 3,18 0,32 1,06 213,81 

Februarie 2018 188,20 4,85 3,07 1,20 8,71 206,03 

Martie 2018 209,00 4,22 3,95 2,00 5,32 224,50 

TOTAL MWH/an      2.670,00 

 
4. Limba de redactare a ofertei: română; 

5. Perioada de valabilitate a ofertei: 45 de zile  calendaristice de la termenul limită de 
depunere a ofertei; 

6. Ofertantul este obligat să depună ofertă pentru toate reperele solicitate în Caietul 
de sarcini nr. 1888/24.04.2018 

7. NU SE ACCEPTA oferte parțiale sau alternative. 

 

8 . Documentele solicitate și care insoțesc obligatoriu oferta sunt: 

- Copie certificatul de înregistrare al societății la Registrul Comerțului.  

- Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte că obiectul de activitate 
al ofertantului include activităţi ce fac obiectul achiziţiei şi faptul ca ofertantul 
nu este în procedura de faliment. Data emiterii acestuia trebuie să fie cu cel mult 
30 de zile inainte de data limită de depunere a ofertelor (se solicită numai 
ofertantului declarat câștigător). 

- Certificat de atestare  fiscală privind impozitele și taxele locale. (se solicită 
numai ofertantului declarat câștigător) 

- Certificat de atestare  fiscală privind obligațiile la Bugetul de Stat((se solicită 
numai ofertantului declarat câștigător) 

- Cazier judiciar(se solicită numai ofertantului declarat câștigător) 

- Împuternicire prin care operatorul economic desemnează o persoană să îl 
reprezinte  în relația cu SC INFORMATICA FEROVIARĂ S.A.(Formularul F-10-029-
12) 

- Experiența similară din care să rezulte încheierea  și finalizarea cu succes a 2 
(două) contracte cu obiect similar(Formularul F-10-029-15 și F-10-029-16) 

- Declarație privind conflictul de interese (Formularul F-10-029-17) 

- Formularul de ofertă financiară (Formularul F-10-029-18) 

- Formular pt restituirea garanției de bună execuție.(F-10-029-19) 

Ofertantul  va depune documentele solicitate în original sau copie semnată și ștampilată 
cu mențiunea conform cu originalul  de către reprezentantul legal. 

9. Modul de prezentare a propunerii tehnice: 



 

Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii 

serviciilor  care urmează a fi  prestate, cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini 

anexat. 

10.  Modul de prezentare a propunerii financiare: 

Propunerea financiară depusă este propunere financiară fermă conform specificațiilor 

tehnice din Caietul de Sarcini. 

Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA şi este ferm şi nemodificabil pe perioada de 

valabilitate la ofertei. Preţul va include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi 

angajate de către prestator. 

Compararea prețurilor prevăzute în propunerile financiare ale  ofertanților se realizează 

la valoarea totală, fără TVA. 

Evaluarea ofertelor se realizeazã prin compararea preţurilor fiecărei oferte admisibile în 

parte şi prin întocmirea, în ordine crescãtoare a preţurilor respective, a clasamentului pe 

baza căruia se stabileşte oferta câştigãtoare. 

Evaluarea ofertelor se va face pentru valoarea totală a ofertei depuse. 

11. Moneda în care se transmite oferta de preț- lei  

12.  Modul de transmitere a ofertei. 

Licitația se va face prin Bursa Română de Marfuri. 

13. Termen de realizare a contractului - 15.06.2018 ora 00,00 și este valabil până la 

data de 14.06.2019 ora 24,00 

14. Modalitati/termene de plată  

Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA și este ferm și nemodificabil pe perioada de 
valabilitate a ofertei.  Plata se va face în baza facturilor emise de prestator, în termen 
de 30 de zile calendaristice  de la data  primirii acesteia la adresa  de corespondență din 
contract. 

15. Câştigătorul va fi ofertantul care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta 
şi care are preţul cel mai scăzut în lei, fără TVA. Compararea preţurilor prevãzute în 
propunerile financiare ale ofertanţilor se realizeazã la valoarea fãrã TVA. 

16. Garanția de bună execuție : Ofertantul câștigător se obligă să constituie garanția de 
bună execuție, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în 
condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă 
la contract și va fi valabilă pe toată perioada de valabilitate a contractului, în cuantum 
de 10% din valoarea fără TVA a contractului.Aceasta va trebui să fie prezentată 
achizitorului în termen de 5 zile de la data semnării contractului. 

 

 

 

 



 

17.  Respingerea ofertelor/anularea procedurii 

  Ofertele pot fi: 

1. corespunzătoare - este oferta care îndeplineşte toate cerinţele din 

documentaţia de achiziţie (atât cerinţele cât şi specificaţiile tehnice). Aceasta este 

considerată ofertă admisibilă. 

 

 

             

2. necorespunzătoare - este oferta care nu îndeplineşte toate cerinţele din 

documentaţia de achiziţie (fie cerinţele, fie specificaţiile tehnice). Acestea pot fi 

inacceptabile sau neconforme. 

 

Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: 

a) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre 

criteriile de calificare stabilite în documentaţia de achiziție.  

b) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată şi 

nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie respectiv; 

c) are o valoare neobişnuit de mică iar justificările primite nu sunt concludente 

d) oferta este depusă după data și ora limită stabilită pentru depunerea ofertelor.  

e) ofertantul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei. 

f) în cazul în care unei oferte îi lipseşte una din cele două componente (propunerea 

financiară sau propunerea tehnică).  

                   

 Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: 

a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini; 

b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit 

achizitorul în cadrul documentaţiei de achiziție, care sunt în mod evident dezavantajoase 

pentru acesta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva 

situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective. 

c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei 

concurenţe şi care nu pot fi justificate; 

d) propunerea financiară nu este corelată cu elementele propunerii tehnice ceea 

ce ar putea conduce la executarea defectuoasă a contractului, sau constituie o abatere 

de la legislaţia incidentă; 

                  

  Anularea procedurii se poate face în următoarele cazuri: 

Anularea procedurii se poate face în orice etapă a procedurii, până la semnarea 

contractului. 



 

SC Informatică Feroviară SA nu va fi responsabilă pentru orice fel de daune, inclusiv 

fără limitare, daune pentru pierderea profitului, în orice mod legate de anularea unei 

proceduri de achiziție.  

 

18. Modalități de contestare a deciziei de atribuire a contractului de achiziție şi de 
soluționare a contestatiei 

Contestațiile privind Comunicarea rezultatului procedurii de achiziție pot fi depuse în 

termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii comunicării. Contestațiile pot fi depuse în 

scris prin fax la nr. 021.223.27.79. Contestațiile vor fi analizate și soluționate de către 

SC Informatică Feroviară SA într-un termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data 

înregistrarii lor. Termenul de răspuns se poate prelungi cu maxim 15 zile lucrătoare dacă 

achiziția este complexă. 

 


