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CAIET HE SARCINl 
Pentru achizitia pubJica de gaze naturale 

Caietul de sarcmr face parte integramrt din documenta\ia de atribuire ~i constituie ansumblul 
cerin\elor pe baza carora se elaborcaza de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica. 

Prevederile ~ i cerinlele caietului de sarcini au caracter obligatoriu ~i nu vor exonera ofe1iantul 
ca~tigator de raspunderea asigurarii furnizarii gazelor naturale, conform prevederilor legale. 

1. Date privind achizitorul 

Municipiul Saccle rcprezentat prin Primar Ing. Popa Virgil, Str. Pia1a Libertatii nr. 17, CIF 
43 17649. 

2. Obicctul achizitiei: 
Achizitionarea de gaze naturale, in calitate de consumator eligibil pcntru toate pU11ctele de consurn 

apartinand Municipiului Sacele. 
Denumirca cu adrcsa locurilor de consmn, categoria de client sunt mentionate 1n J\nexa ~i 

estimarile consumului de gaze naturale, confo1m cod CPV 09123000-7, pentru o perioada de 9 luni 
(apri\ie 2020 -:- dccembrie 2020). 

Procedura de achizitie se va finaliza prin lncheierea, cu operatoml economic a carui oferta va fi 
declarata c~tigatoare, a unui contract de furnizare gaze naturale valabil pe o perioada de 9 luni, cod CPV 
09123000-7, in vederea asigurarii cantitatii necesare de gaze naturale pentru locurile de consum 
mentionate in Anexa. 

Cantitatile dee gaze naturale previzionatc pentru incheierca contractului de furnizare gaze 

naturale aforent perioadci aprilic-deccmbrie 2020 

Cantitatea aproximata a contractului de fumizare gaze naturale = 600 MWh, cu livrare confonn 
t\nexci pcmru sedi ile l)rimariei Municipiului Sacele. 

Cantita\ ile de gaze prevazute in Anexa, tara ca autoritatea contractanta sa fie obligata sa consume 
integral cantitatca estimata ~ i rara a plati un pret marit pentru conswnul care depaseste cantitatea estimata. 

3. Scopul achizitiei : 
Achiziliooarca de gaze naturale pentru toate punctele de consum mentionate in anexa. de la un 

rumizor titular de Licen~a de fumizare a gazelor naturale emisa de A.N.R.E., valabila, care activeazfi pe 
pia!a libed\ la preturi mai mici decat cele de pe piata reglementata, avand ca scop de a reduce cheltuiclile 
cu gazele naturale prin lncheierea unui contract de fumizare !n conditii economice avantajoasc. 



4. Obligatii tehnice asumate de furnizorul de gaze naturalc 
Furnizarea gazelor naturale, pentru toate punctele de consum din anexa, la prezentul caict de 

sarcini cu respectarea urmatoarelor conditii tehnice: 
a) furnizorul, prin contract, se obliga sa asigure atat cantitatea de gaze naturale solicitata de 

consumator cat ~i contractarea serviciilor de transport ~i distribu\ie a gazelor naturale la locurile 
de consum; 

b) Gazele naturale sunt utilizate de autoritatea contractanta pentru: 
-Inci:llzirc; 
-Preparare apa calda menaj era; 
-Preparare hrana, etc. 

c) Sa respecte prevederile standardului de performanta pentru serviciul de furnizare prestat ; 
d) Furnif.area gazelor naturale se va face In conditiile de calitate impuse de reglementarilc legale In 

v1goare; 
e) Fnrnizorul l~i asuma riscurile in conformitate cu legislatia specifica 'in domeniu, In cazul 

lntreruperii alimentarii cu gaze naturale din culpa lui. In cazul nerespectarii de catre Operatorul 
Sistemului de Transport/Operatorul Sistemului de Distributie a indicatorilor de performanfa 
privind continuitatca alimentarii ~ i calitatea gazelor naturale, conform Standardului de 
performania, se aplica prevcderile reglcmentarilor incidente. 

f) fumizorul se obliga sa asigure, prin intennediul operatorilor de masura $i distributie: 
- cviden1a cantitatii gazelor naturale vandute; 
-gestiunea gropurilor de masurare; instalarea, verificarea, 1ntretinerea, repararea ~i ln locuirea 
grupuri\or de masur{l; 

g) furnizorul se obliga sa asigure: 
- confinnarea de catre o persoana autorizata a furnizorului a oricarei intreruperi; 
- existenta w1or centre de prelucrare a reclamatiilor telefonice, fiecare reclamatie fiind 

1nregistrata, reclamantul primind numar de 'inregistrare~ 
- fu rnizorul estc obligat sa verificc in eel mai scurt timp situatiile deosebite sesizate de 

consumator privind scrviciul de fumizare ~i sa raspunda in termenul legal tuturor reclama1iilor 
~i sesizarilor acestuia conform reglemcntarilor in vigoare; 

h) Sa anuntc consurnatorul 'in baza informatiilor primitc de la operatorul de sistem asupra efectuarii 
reviz iilor $i a reparatiilor instalatiilor opcratorului de sistem aflate pe propictatea 
consumatorului conform reglernentarilor 1n vigoare; 

i) posibilitatea neutilizarii in totalitate sau depa~irii cantitatii de gaze naturalc contractate/an Ia.ra a 
pretin<le plata de daune-interesc si fara a modifica pretul propriu de furnizare a gazclor naturale; 
Reincadrarea punctelor de consum ale achiz itorului in categoria de consum se face de catre 
operatorul sistcmului de distributic a gazelor naturale, conform prcvederilor legale aplicabile. 
Pretul propriu de furnizare a gazelor naturale (Componenta fixa a pretului) ramane form ~i 

nerevizuibil pe toata perioada de derulare a contractului; 
j) Modificarea sistcmului de gaze naturale din cadrul autoritatii contractante, rcspectiv 

suplimentarea contractului cu noi puncte de consum sau diminuarea acestuia in cazul renuntarii 
la uncle puncte de consum, se va face prin modificarea Listei la contract de fumizare gaze 
naturale cu incheierca unui act adi\ional; 

k) Furn izarea gazelor naturale se va face la punctele de consum meniionate in Lista la caietul de 
sarcini, In mod constant ~i continuu, fara limita de consum, conform prevederilor legalc In 
vigoare; 

I) Orice alte chcltuieli legate de piata de echilibrare a gazelor naturale, alte taxe ~i comisioane 
necesarc 1ndeplinirii contractului de furnizare, care prin legislatia incidenta sunt in sarcina 
furnizorului, vor fi suportate de catre acesta.; 

m) Stabilirca cantitatii de gaze naturale consurnatc de catre achizitor sc va face de catre operatorii 
de masura ~i distribuiic pe baza indexurilor contoarelor de gaze existente; 

n) Sa asigure 'intreruperea furnizarii gazelor naturale la cererea consumatorului; 
o) furn izorul are atributul de a incheia contractul de distributie, transp011 ~i lrunagazinare a gazclor 

naturale , In numele consumatorului , conform prevederilor legate 'in vigoare ~i sa gestioneze 
relatia cu Opcratornl de Sistem; 

p) sa anun1e consumatorul, cu minimum 2 zile lnainte, despre 1ntreruperile programate 1n 
fumizarea gazelor naturale ~i sa asigure reluarea furnizarii gazelor natmale, sub con<litia 
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permiterii acccsului de catre consumator, in tcrrnen de maxim 24 de ore de la data i:nce!Arii 
motivului intreruperii; 

q) fornizorul se obliga sa respecte normele de protcctie a muncii 'in situa~ia cand realizeaza servici i 
acccsorii; 

r) facturn pentru ga7.cle nalurale se va ernite lunar, de catre furnizor, si va fi transrnisa 
Curnparatorului prin fax, pasta sau pasta eJectronica in data de 20 ale lunii mmatoare de 
consum aceasta va fi aferenta consumului efectiv contorizat, fara plata in avans ~i :fara garan(ii, 
iar plata se va efectua de catre achizitor 1n 45 de zile de la emitere; 

s) Facturarea se va face lunar pe baza cantitatilor determinate prin citirea lunara a echipamentului 
de masurare de catre opcratorul de distributie; 

l) Sa precizezc consumatorului !n cazul notificarii privind limitarea, nivelul de presiune pana la 
care se face limitarea ~i tenncnele de limitare; 

u) Sa notifice consumatorului orice schimbare a datelor sale de idcntificare, prevazutc in contraclul 
de furnizare. 

5. CONOITIT DE STABILIRE A PRETULUI $1 DE PLATA GAZELOR NATURALE 
CONSUMATrL 

5.1 Pretul de contract (Pc) include: 
- pretul de livra re al gazelor naturale (pretul propriu de furnizare P PF care include tariful penlru 

prestarea serviciului de inmagazinare subterana si dezechilibrele); 
- tarifcJe rcglementate de transport, care includ: 

- tariful volumetric: 
- tarif de rezervare de capacitate pe punct/grup de puncte de intrare/iesi1·e in SNT; 

- tariful pentru senriciul de distributie a gazelor naturale, in functie. de categoria si locul de consum 
al consurnatorului. 

Pretul de contract nu contine acciza si TV A. 
Pre1u1 de livrare al gazelor naturale este garantat, ferm ~i nemodificabil pentru perioada de 
valabilitate a contractului. Tarifele pentru serviciile de transport, inmagazinare, tarifele de dislributie a 
gazelor naturale. precum $i alte tarife ce pot fi introduse de autoritatea competenta, sunt reglementate prin 
lcgisla\ia In vigoare apl icabila la momentul facturfuii, ele putand fi modificate $i completate ca urmarc a 
rnodificari lor legislative incidentc. 
Oricc modificare a aces tora prin rnodificarea lcgislaiiei aplicabilc ( eliminare, completare, modificare 
valoare etc) va duce la actualizarea amomata a valorilor facturate de catrc Furni:wr, fara a fi neccsara 
amendarea prezentului contract, Furnizorul notificand clientului modificarilc intervenite cu precizarea 
temeiului legal al acestora. 
5.2 Contravaloarea gazelor naturale se achita in baza facturii fiscale emise de furnizor. 

Factur-a vu cuprinde: 
contravaJoarea consumului la pretul stabilit in oferta, data cmiterii, perioada de facturare, 
data scadenta(conform prevederilor contractuale), indcxul vechi ~i nou (cu precizarca daca 
sunt estimate sau citite), putcrea ca lorifica supcrioara , cantitatea de gaze natura le 
exprimata in me ~ i unitati cncrgic, instrumentele ~i modali tati le de plata. Pretul gazelor va 
fi detaliat evidcntiindu-se toatc componentele acestuia (taxe ~i comisioane) cu indicarca 
actului normativ ce reglementcaza in troducerca acestora In pretul final al gazelor naturalc; 
Data intrcrupcrii, condifiile afcrente reluarii furnizarii, rezilierii contractuJui prccum ~i cota 
m<tjorarilo r de lntarzie re precepute, ca efect al oeindeplinirii obligatiilor de plata; 
Alte informapi, In conformitate cu prevedcrilc legate. 

5.3 Plata facturii gazelor naturale va fi scadenta la minim 45 de zi le calendaristice de la data emitcrii. 
5.4 Factura pentru gaze nalurale se va emite lunar, de catre furnizor, si va fi transmisa Cumparatorului 
prin fax, posta sau pasta dcctronica in data de 20 ale lunii unnatoarc de consum, ~i va fi aferenta 
consumului efectiv contorizat, tara plata in avans ~i f'ara garanrii, iar plata se va efectua de catre achizitor 
In 45 de zile de la emitere. 
5.5 Factura emisa va fi transmisi! achizitornlui prin fax, po~t(l sau po~ta elcctronica 1n data de 20 ale lunii 
urmatoare de consurn. Comravaloarea gazclor oaturale ce urrneaza sa fie prirnita In fiecare luna 
contractuala de d1trc furnizor de la achizitor se calculeaza pe baza cantitiWi gazelor naturalc livratc 
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determinate prin cJt1rea lunara a echipamentului de musurare de catre operatorul de distributic, !?I a 
prctului <lin contract. 
5.6 Preiul total de livrare pcntru gaze naturale ( preiul contractului ) se poate ajusta astfel : 
a) prqul de baza specific ficc~rui furnizor va fi ferm, 'in lei, pe toata perioada derularii contractului ~i cl 
nu poate suferi modificari. 
b) Tarifcle reglementate ce concura la obtinerea pretului final se vor putea modifica confonn ordindor 
ANRE. publicate 'in Monitorul Oficial ~i vor intra In vigoare la data publicarii sau la data prevazuta In 
ordinele ANRE. In conformitate cu legislatia In vigoare. 
Orice modificare a acestora prin modificarea legislatiei aplicabilc (e liminare, completare, modificare 
valoare etc.) se va face prin incheierea de acte adi}ionale la contractul de furnizare, 1n baza notifidirii 
emisc de furnizor. 
6. Criteriul de atribuire a contractului: 
Criteriul de at.ribuire este: pre~ul eel mai scazut 

7. Consideratii genera te obligatorii pcntru ofertanti: 
7. 1 Sa derina licen\a de furnizare a gazelor narurale ~i sa respecte prevederile acesteia privind alimcntarea 
consumatori !or; 
7.2 Sa asigure prin intcrmediul Operatorului de Sistem continuitatea 1n alimentare in limitelc nivelului de 
siguran~a respectand parametrii de putere, calitatc la valorile nominale, cu abaterile prevazute de 
rcglcmentarile In vigoare; 
7.3. Activi tatea se va contracta numai cu o societate cu obiect de activitatc adecvat procedurii; 
7.4 Sa raspunda la solici tari le achizitorului referitoare la desfa~urar~a activitatii de furnizarc, conform 
rcglementarilor In vigoare. ~ i sale solutioneze; 
7.5 Rezilierea comractului din in itia\iva consumatorului sau furnizorului se va face 1n conformi tate cu 
prevederile Legii. nr. 123/2012. 
7.6 Sa stabileasca un punct de contact pentru informarea clien~ilor finali cu privire la drepturi1e ~i 
obligaliile aceslora, la legisla\ia 1n vigoare ~i la caile de solutionare a litigiilor In cazul unui diferend: 
7.7 Sa precizeze modalitatea de solu\ionare a eventualelor solicitari de remediere a avariilor (nr. telefon. 
pcrsoana de contact) prccum ~i durata de solutionarc a acestor solicitari ; 
7.8 Un singur of'cnant poate Ii desemna1 ca~tigator al contractului, ofertantul care va avea pretul total eel 
mai scazut; 
7.9 l· urnizorul va asigllra livrarea gazelor nalurale la paramctrii stabiliti ~i In conditii corespunzatoare; 
7.10 Nuse vor acccpta furnizari de gaze naturale care nu corespund cerintelor autoritati i contractante; 
7.11 Ofcrta de pret va fl in lei pe MWh, Iara TVA; 
Ofertantul es tc obligat sa of ere descricrea detaliata a pretului total, fiira TY A. Oferta tinanciara se 
va face obligatoriu pcntru cantitatea maxima de gaze naturale estimata a fi consumata in 9 luni de 
cat re Municipiul Sacele, respectiv de 600 MWh. Nu se accepta ofe1te alternative. Orice alte cbeltuieli 
neprcvazute care pot sa apara u1 vederea furnizarii care prin legis latia incidenta sunt in sarcina 
rurnizorului, vor ii suponate de catre acesta .. 
7.12 Plata sc \'a face cu OP In cermen de minim 45 de zile de la emiterea facturii. 
7. 13 Achizi torul poate solicita. pe perioada de derulare a proccdurii de achizitie, oricand ~i oricui, oricc 
detal ii, spccificatii snu lamuriri suplimentare pe care le considera necesare 1n vederca atribuirii 
contractului. 
Prevederi legale pc care operatorul economic trebuie sa le rcspecte: 

•!• Legca cnergiei elcctrice $i a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificarile §i complctarile 
ultcrioarc; 

•!• Ordinul A.N.R.E. nr.107/2014 pentru stabilirca unor masuri privind furnizarca gazelor 
naturalc la clientii noncasnici in perspectiva eliminarii prefurilor finale reglemcntate; 

•!• Ordinul A.N.R.E. nr.37/2007 privind aprobarea ,,Standardului de perforrnanta pentru 
actiYitatea de furnizarc a gazelor naturale" 

•!• Ordinul A.N.R.E. nr. 29/2016 pcntru aprobarea "Rcgulamentului privind furnizarea gazelor 
natura lc la clicntii finali." 

8. Durata contractului de furnizare gaze naturalc: 
Contractul de furniza.rc se va 1ncheia pe o perioada de 9 luni de la data atribuirii. 



9. ReguJi privind protecfia muncii In derularea coutractului de furnizare gaze naturale: 
Ofertantul este obligat sa indice ll.1 cadml ofertei faptul ca la elaborarea acesteia a tinul cont de 

obligafiile reforitoare la condiriile de munca ~i de protectia muncii. 
Din prczcntul caiet de sarcini face parte integranta ,,Anexa privind consumatorii de gaze naturalc 

la nivelul "Municipiului Sacele", acesta cuprinzand specificatiile tehnice aferente fiecami punct de 
cons um. 

Avand in vedere ca sumele platite furnizorului de gaze naturale sunt cheltuieli bugetare, pentru 
rcalizarea acestei achiziii i se vor apl ica prevederile din Legea 98/2016 privind achizitiile pub lice ~i HG 
395/2016 Normele metodologice de aplicare a prevederilor rcferjtoare la atribuirea contractului de 
achiziiic publica/contract de fumizarc gaze naturale din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

Nr.crt Atri butia si functia Numele si renumele Data 
I Aprobat: PRIMAR Ing. POP A VIRGIL 

2 Vizat: VICEPR1MAR Ing. Gadea Sorin 2 8. FEB. 2020 

3 Vizat: Comp.F.L.S.A.D. Ee. Matei Ion 04.02.2020 
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MUNICIPIUL SACELE 

CONSUM GAZE NATURALE PERIOADA APRIUE 2020- DECEMBRIE 2020 

NR. 
CRT. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

PUNCT CONSUM 

SEDIU PRIMARIE 

SEDIU T AXE SI IMPOZITE 

CENTRU MULTICULTURAL 

SEDIU SVSU 

CANTINA SOClALA 

BIBLIOTECA MUNICIPALA 

BIBUOTECA MANSAROA 

SALA DE SPORT 

SEDIU PARTIDE 

SEDIU ASISTENTA SOCIALA 

BIROU AOMINISTRATIV 

TOTAL 

APROBAT 
VICEPRIMAR 

Ing GADEA SORIN 

~~ 

TIP IAN. FEB. MART. APR. 

CONS Cons um Cons um Cons um Cons um 

UMAT MWh MWh MWh MWh 

OR 

C1 28.43 

C1 15.20 

C2 18.86 

C1 2.98 

C1 7.29 

C 1 7.70 

C1 13.02 

C1 5.79 

C1 l.00 

C1 5.00 

C1 5.00 
0.00 0.00 0.00 110.25 

MAI. IUN. fUL AUG. SEPT. OCT. NOi. 
Cons um Cons um Cons um Cons um Cons um Cons um Consum 

MWh MWh MWh MWh MWh MWh MW h 

2020 

9.73 0.33 0.42 0.40 1.05 19.49 26.30 
5.72 0.51 0.67 0.62 0.93 15.60 18.22 

3.78 0.01 0.00 0.01 0.78 24.20 29.00 

1.34 0.03 0.12 0.05 0.41 2.58 4.33 

3.11 1.81 1.94 1.95 1.84 3.72 5.81 

0.76 0.00 0.00 0 .00 0.00 5.86 7.81 

2.07 0.00 0.00 0 .01 0.00 5.30 7.09 

1.76 0.43 0.37 0.42 3.26 6.43 8.90 

0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

4.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 5.00 7.00 

4.00 0.50 0.50 0.50 0.50 3.50 5.00 
36.75 3.63 i 4.02 3.96 8.77 92.69 120.47 

INTOCMIT 

Comp F~~~ 
Ee. MATE~ N \.. 

DEC. 
Cons um TOTAL 

MWh MWh 

40.32 126.47 

26.28 83.74 

68.53 145.17 

5.97 17.80 

9.11 36.58 

10.59 32.73 

10.69 38.18 

11.60 36.96 

1.00 4.50 

8.00 29.00 

8.00 27.50 

200.11 580.64 



  

INSTRUCTIUNI  CATRE OFERTANTI  

Achiziționarea de gaze naturale, pentru toate punctele de consum aparţinând 

Municipiului Săcele. 

CPV -09123000-7– gaze naturale 

                                    
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTACT 
 

Denumire oficială: MUNICIPIUL SACELE 

Adresă:  P-ta Libertatii nr.17 Sacele, 505600 jud.Brasov   

Localitate: Municipiul  Sacele Cod poștal: 
505600 

Țara: ROMÂNIA 

Punct(e) de contact:  
Comp. Licitatii si Achiziții Publice 

Telefon: +40 268276164; 

E-mail: primaria@municipiulsacele.ro Fax:   

Adresa de internet: www.municipiulsacele.ro 

 
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ  

□ Minister sau orice altă autoritate națională 
sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale 
sau locale ale acestora 
□ Agenție/birou național sau federal 
□ Colectivitate teritorială  
□ Agenție/birou regional sau local  
□ Organism de drept public  
□ Instituție/agenție europeană sau 
organizație europeană 
 
X Altele (precizați): autorități locale 

□ Servicii publice generale 
□ Apărare 
□ Ordine și siguranță publică 
□ Mediu 
□ Afaceri economice și financiare 
□ Sănătate 
□ Construcții și amenajări teritoriale 
□ Protecție socială 
□ Recreere, cultură și religie 
□ Educație 
X Altele (precizați): servicii generale ale 
administrațiilor publice 

 
 
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă 

Achiziționarea de gaze naturale, pentru toate punctele de consum aparţinând 

Municipiului Săcele. 

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

a) Lucrări   
                                

b) Produse    X                          c) Servicii      
                                 

Locul principal de 
executare 
NUTS 

Locul principal de livrare 
Cod NUTS  

Locul principal de prestare 
sediul prestatorului 
Cod NUTS RO 122 - Brasov 

II.1.3) Achizitia implică 
Un contract de achiziții publice     X                                                            

II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției 

Alimentarea cu gaze naturale a locatiilor prezentate în Anexa  la caietul de sarcini  (fără ca 
autoritatea contractantă să fie obligată să consume integral cantitatea estimată și fără a 
plăti un preț mărit pentru consumul care depaseste  cantitatea estimată) , reducerea 
cheltuielilor aferente consumului de gaze naturale, îmbunătăţirea condiţiilor tehnice şi a 
modalităţilor de plată, fără modificarea soluţiilor de alimentare existente. (conform caiet de 
sarcini) 
 

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile) 

Obiect principal CPV -09123000-7– gaze 
naturale 

 

http://www.municipiulsacele.ro/


II.1.6) Împărțire în loturi  
da □  nu  X 

II.1.7) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                               
da □ nu X 

 
 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul 
o Cantitatea de gaze naturale estimată pentru o perioadă de 9 de luni este 

menţionată în Anexa  la caietul de sarcini -total estimat 600 MWh 
o Ofertantul de gaze naturale va încheia contractul serviciilor de sistem, activităţii de 

transport, distribuţie a gazelor naturale, incluzând în preţul unitar total:  lei/MWh, 
respectiv fără TVA şi contravaloarea acestor servicii pe baza deciziilor şi 
reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). 

o Ofertantul va prezenta structura preţului de furnizare a gazelor naturale detaliat în 
formularul de ofertă conform reglementărilor ANRE. Ofertantul va specifica în dreptul 
fiecărui tarif şi ordinul ANRE care îl reglementează. 

 

• Valoarea estimata : 102.600  lei  fara TVA   

II.2.2) Opțiuni (după caz)                                                                                                                         
da □  nu  X 
Dacă da, descrierea acestor opțiuni:  
Dacă se cunoaște, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opțiuni: 
în luni: / sau în zile: / (de la data atribuirii contractului) 

Numărul de prelungiri posibile (după caz)...........: sau interval: între ..........și ............ 
da □  nu  X 

 
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata prezentului contract este pana la  31.12.2020 

 
II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea prețului contractului                                                                                                     
da □ nu X 

 
SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 
III.1) CONDIŢII  REFERITOARE LA CONTRACT 
 

III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate (după caz) 

III.1.1.a) Garanție de participare                                                                                                           
da   nu X  

III.1.1.b) Garanție de bună execuție                                                                                                      
da   nu X 

III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile 
relevante 
Buget local 

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie 
contractul /comanda(după caz)  -asociere conform art.53 din Legea privind achizitiile 
publice nr. 98/2016 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale (după caz)                                 
da □ nu X 
Dacă da, descrierea acestor condiții 

III.1.5. Legislația aplicabilă 
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice   
- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice; 
- Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale; 
- Ordinul A.N.R.E. nr. 16/2015 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligaţia 
furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali,  
- alte acte normative în vigoare specifice obiectului achiziţiei. 



 
 
III.2) CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECTIE 
 

III.2.1) Motive de excludere a ofertantului 

Declarație pe propria răspundere  din care să 
rezulte ca ofertantul nu se afla în situațiile 
prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din 
Legea nr. 98/2016, completată în conformitate 
cu Formularele 1.2.3(sectiunea Formulare ) 

Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 
art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 din 
OUG nr.34/2006 atrage excluderea 
ofertantului din prezenta procedură.  

Declarație pe proprie răspundere privind 
evitarea conflictului de interese, completată în 
conf. cu  Formularul 4. (sectiunea Formulare ) 
Lista persoanelor cu funcții de decizie cu privire 
la derularea și finalizarea procedurii de atribuire:  
Ing.Virgil Popa – primar, CJ .Zamfir Geta -
Secretar General Ing.Gâdea Sorin – viceprimar , 
Ec.Coman Rodica – Sef Serviciu CFSBOCFPP, 
Ing.Boberschi Dan-Radu – consilier achizitii  
Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice  , 
Ec.Radulescu Eugen  – inspector Serv  
CFSBOCFPP, Cj.Musca Nicusor Sebastian – 
Consilier Juridic Compartiment  Juridic,ec 
Tagarici Gabriela Elena – consilier achizitii  
Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice  ;           
Ec Matei Ion– inspector Compartiment FLSAD  

Încadrarea în una din situațiile prevăzute în 
cadrul Capitolului II, Secțiunea a 4-a din 
Legea nr. 98/2016 atrage excluderea 
ofertantului din prezenta procedură.  

Declarație pe proprie răspundere privind 
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de 
protecţie a muncii  si în domeniul mediului si 
protectiei mediului. Formularele 5 si 6 (sectiunea 
Formulare ) 

 

III.2.2) Capacitatea ofertantului- Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

Forma de inregistrare in conditiile legii din tara 
de rezidenta, - operatorul economic este legal 
constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile 
de anulare a constituirii precum si faptul ca are 
capacitatea profesionala de a realiza activitatile 
care fac obiectul contractului. 

Ofertantul trebuie să prezinte Certificatul 
Constatator emis de ONRC -  codul CAEN 
(sau echivalent) care îi permit să presteze 
serviciile care fac obiectul achiziției publice. 
 
Licente de furnizare ANRE - valabile pe 
toata durata derularii contractului  

c) Capacitatea tehnică și profesională 

Declarație pe propria răspundere din care să 
rezulte ca ofertantul a mai facut livrari de 
produse  similare în ultimii 3 ani . 

Candidatul va completa în Formularul 8 cel 
puțin 3 livrari de produse  similare în ultimii 3 
ani, precizând beneficiarul  și valoarea 
acestuia, indiferent dacă aceștia din urma 
sunt autorități contractante sau clienți privați. 
Numărul de ani solicitați în vederea 
demonstrării experienței similare se va 
calcula prin raportare la data limită de 
depunere a ofertelor. 
*Candidatul înființat de mai puțin de 3 ani, va 
prezenta lista principalelor lucrari similare de 
la înființare. 

 

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

CUMPARARE DIRECTA - in conformitate cu procedura operationala a Mun.Sacele  P.O. 

109.02.03  

OPERATORUL ECONOMIC TREBUIE SA AIBA CONT DESCHIS PE SEAP 



 

 

IV.1) CRITERII DE ATRIBUIRE 

Prețul cel mai scăzut     

 
 
IV.2) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 
 

4.2.1) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare 

Limba română 

4.2.2) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta  
durata în luni /sau în zile: 30 de zile (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

IV.3) PREZENTAREA OFERTEI 
 

IV.3.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul 
de sarcini si  trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/ obligatiilor 
prevazute in caietul de sarcini . 
Ofertantul are obligația de a face dovada conformității serviciilor ce urmează a fi executate  cu 
prevederile legale in domeniu.  
Propunerea tehnică va fi întocmită în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării 
corespondenței cu specificațiile tehnice 
 

IV.3.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Propunerea financiară se va elabora astfel încât să furnizeze toate informațiile solicitate cu 
privire la preț, corelate  cu propunerea tehnica prezentata. 
Propunerea financiara se va depune prin completarea Formularului nr. 7 + Anexa formular 7 - 
Formular oferta . 
Pretul de contract de furnizare va fi in lei/MWh , nu va contine accize 
si TVA si va include : 
- Pretul propriu de furnizare al gazelor naturale 
- Tarife reglementate aferente serviciilor prestate : tariful de transport al 
gazelor naturale + tariful de distributie al gazelor naturale 
 
Pret ( lei/MWh )= Pret propriu furnizare ( lei/MWh ) + Tarif transport ( lei/MWh ) + 
Tarif distributie ( lei/MWh) 
 

IV.3.3. Modul de prezentare a ofertei 
Operatorii economici interesați își vor depune oferta în vederea participării la procedura de 
atribuire. Aceasta va conține 1 (un) exemplar în original.  
Documentele de calificare , propunerea tehnică și propunerea financiară vor fi 
prezentate în cadrul unui singur plic sigilat  -insotite de scrisoarea de inaintare Formular 
nr.9 
 
Oferta va fi înregistrată la sediul autorității contractante: Primaria Mun Sacele  P-ta Libertatii 
Nr.17 Sacele, 505600 jud.Brasov pana la data din anunt  . 
Ofertantul trebuie să ia toate masurile astfel încât aceasta să fie primită și înregistrată de către 
autoritatea contractanta până la data și ora limita pentru depunere, stabilită în anunțul de 
participare. Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră. Toate 
documentele depuse, respectiv documentele de calificare și documentele care însoțesc oferta 
trebuie să fie scrise sau tipărite cu cerneală neradiabilă și vor fi numerotate, stampilate și 
semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzător să angajeze ofertantul în 
contract.  
În cazul în care documentele ofertei sunt semnate de o altă persoană decât reprezentantul 
legal, atunci se va prezenta în acest sens o împuternicire, formular 10.. În cazul documentelor 
emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să 
fie semnate și parafate conform prevederilor legale în vigoare. 
Ofertantul își asuma răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor 
documentelor prezentate în original și/sau în copie în vederea participării la procedura. 
Analizarea documentelor prezentate de ofertanți, de către comisia de evaluare, nu angajează 



din partea acesteia nicio răspundere sau obligație față de acceptarea ca fiind autentice sau 
legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. 
 

 
 
SECŢIUNEA V.INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 

V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)                                                                            
 da □ nu X 
Dacă da, precizați perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:  

V.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare  
 da □ nu X 
Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) și/sau program(e): 

V.3) ALTE INFORMATII (după caz) 
Atribuirea contractului de achiziție publică  
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea 
contractanta cu ofertantul declarat castigator, în urma aplicării prezentei proceduri de selecție 
de oferte,  după cum urmează: 
 
Publicarea invitației de participare și primirea ofertelor  
Transmiterea  anunțului privind organizarea selecției de oferte  Perioada cuprinsă între data 
publicării anunțului și data primirii ofertelor va fi de 5 (cinci) zile 
Primirea solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, elaborarea și transmiterea 
răspunsurilor, după caz; Autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitări într-o perioada 
care nu va depăși, 1 zi lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 
Primirea ofertelor; 
Deschiderea ofertelor 
Evaluarea ofertelor, atribuirea și semnarea contractului 
Evaluarea de către autoritatea contractantă a ofertelor pe baza criteriului de atribuire și 
întocmirea clasamentul ofertelor, respectiv al ofertanților, în ordinea descrescătoare a 
punctajului obținut. 
Comunicarea tuturor ofertanților a rezultatului procedurii de achiziție publică, inclusiv 
comunicarea costurilor de finanțare finale propuse de fiecare ofertant. 
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  si va fi 
finalizata prin incheierea unui contract de furnizare. 
 

V.4) CĂI DE ATAC  
Soluționarea contestațiilor se va realiza conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind 
remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a 
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMULARE 
 

• Formular  1  -Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016; 

• Formular  2 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;; 

• Formular  3 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea  98/2016; 

• Formular  4-  Declaraţie privind neîncadrarea în situatia conflictului de interese din Legea nr. 
98/2016; 

• Formular  5  -  Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si  
protectiei mediului 

• Formular  6   -  Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al 
relatiilor de munca  

• Formular  7    -  Formular de oferta  

• Formular  8    - Experienta similara 

• Formular  9    -Scrisoare de inaintare 

• Formular  10   - Imputernicire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   Operator economic                FORMULARUL 1 
    .......................... 
      (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

  
Subsemnatul, ...................................................... reprezentant împuternicit al 
............................................ (denumirea operatorului economic) în calitate de 
candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, 
respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 
   a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea 
şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator(daca este 
cazul)   
 
      
 
 
 



 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________       FORMULAR  2 
           (denumirea/numele 
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

 
                  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................................,  
      ............................................................... . (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata 
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
            Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………. 
                                                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
           Data completării ...................... 
 
 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Operator economic                                        FORMULAR 3 
    …....................... 
      (denumirea/numele)  
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 

 
 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al 
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de  de către 
…………………………………………………, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:  
a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 
b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea; 
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în 
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii 
nu a condus la o distorsionare a concurenței; 
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui 
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de 
concesiune încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a 
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 
h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 
criteriilor de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint 
documentele justificative solicitate; 
i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin 
informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență 
semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, 
selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic 
pe care-l reprezint.  
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator(daca este 
cazul)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       
                                                                                                                            FORMULAR nr. 4 
   OPERATOR ECONOMIC 
    ____________________ 
       (denumirea/numele) 
 
 

Declaratie privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese 
privind evitarea conflictului de interese 

(conform art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice) 
 
 
1. Subsemnatul/a …...……………….......................…, în calitate de …….........………………. 
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la …………………………, în temeiul art. 59 din 
Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, 
sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 
   a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de 
interes, acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;  
   b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau 
afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante; 
   c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un 
interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să 
afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare; 
   d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul 
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori 
asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autoritatii contractante;  
   e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre 
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă 
sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii 
de decizie în cadrul autoritatii contractante.  
Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, 
derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 58-63, din Legea 
nr. 98/2016. Ing.Virgil Popa – primar, CJ .Zamfir Geta -Secretar General Ing.Gâdea Sorin – 
viceprimar , Ec.Coman Rodica – Sef Serviciu CFSBOCFPP, Ing.Boberschi Dan-Radu – consilier 
achizitii  Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice  , Ec.Radulescu Eugen  – inspector Serv  
CFSBOCFPP, Cj.Musca Nicusor Sebastian – Consilier Juridic Compartiment  Juridic,ec Tagarici 
Gabriela Elena – consilier achizitii  Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice  ;           Ec Matei Ion– 
inspector Compartiment FLSAD    
 
2. Subsemnatul/a…………………………..................…. declar că voi informa imediat autoritatea 
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării 
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi 
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 
Data completării .................. 
Ofertant, 
…………………........... (nume, prenume) 
....................................(semnatura autorizată) 
(stampila) 



 
          Operator economic                                                                     FORMULAR nr. 5 
    ___________________ 
          (denumirea/numele)       
 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI 

 
  Prin aceastã declaratie, subsemnat(ul)/a ……………………………….......   reprezentant legal 
al …………………………………….....……., participant la licitatia :........................................ 
…………………..........(obiectivul de investitie) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate 
faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã vom respecta si implementa executia furnizarilor cuprinse 
în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, 
legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale 
în domeniul mediului si protectiei mediului. 
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de 
stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe 
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta 
serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 
cu amenda » 
 
 
      Data                        Ofertant, 
                                                                                    Numele si prenumele 
                                                                                  ………………… 
                                                                                      (semnătură) 
 
                                                                                                                             FORMULAR nr. 6 
Operator economic 
................................  
(denumirea/numele) 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA 

 
Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a persoanei 
autorizate), reprezentant al ………………………............................................ (denumirea ofertantului 
si datele de identificare) declar pe propria raspundere cã vom respecta si implementa executia 
furnizarilor cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul 
Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi 
acordurile internaţionale în domeniul social si al relatiilor de munca. 
De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de Totodată, 
declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori 
unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, 
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte 
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda » 
 
 
 
 
 
 
Data                                        Ofertant, 
                                                                                     Numele si prenumele 
 
                                                                                         ………………… 
                                                                                             (semnătură) 



 
                                                                                                                        FORMULAR nr. 7 
 
 
Operator economic                                                                                                   
................................ 
(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
Către ...................... 

 
1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai      
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus 
mentionată,sa executam  contractul. „.........................................................................................” 
pentru suma de,                                                                           (suma în litere si în cifre, precum si 

moneda ofertei) ,  la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată TVA în valoare de              

(suma în litere si în cifre) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câstigătoare, să începem executia 
lucrarilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile in 
conformitate cu graficul de executie anexat, in ......... luni calendaristice. 
 
3.Ne angajăm să mentinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile (perioada în litere si în 
cifre) respectiv până la data de .......... (ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi si 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4.Până la încheierea si semnarea contractului de achizitie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câstigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
 
5.Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câstigătoare, să 
constituim garantia de bună executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
 
6. Precizam că: 

  depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"; 

 nu depunem ofertă alternativă. 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
6.Întelegem că nu sunteti obligati să acceptati oferta cu cel mai scăzut pret sau orice altă ofertă pe 
care o puteti primi. 
 
Data __/__/____ 
 
 
................................, (semnătură), în calitate de ..................... legal autorizat să semnez oferta 
pentru si în numele ............. ......................................(denumirea/numele operatorului economic) 
Operator economic 
................................ 
(denumirea/numele) 
 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



  Anexa la oferta financiara 

 
1. Prețul Componenta 1, este fix pe toată perioada de derulare a contractului  nu poate fi modificat și 
cuprinde: - prețul propriu de furnizare a gazelor naturale__________ lei/KWh; 
 
2. Prețul Componenta 2, este variabil și cuprinde: - Tarif de transport _________ lei/KWh (tarif 
reglementat ANRE) 
 
3. Prețul Componenta 3, este variabil și cuprinde: -Tarif de distribuție si inmagazinare  _________ 
lei/KWh, în funcție de zona de distribuție și categoria de consumator (tarif reglementat ANRE) 
 
4. Valoarea accizei -  la cantitatea maxima estimata pe locul de consum, conform reglementarilor 
legale. 
 
 
Pret ( lei/MWh )= Pret propriu furnizare ( lei/MWh ) + Tarif transport ( lei/MWh ) + 
Tarif distributie ( lei/MWh) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
.......................... FORMULAR nr. 8 
(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND EXPERINȚA SIMILARĂ 

 
Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de împuternicit al 
................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul 
înregistrat la .............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.: 
...............................,fax: ............................, e-mail: ......................................................, Cod fiscal 
.............................,Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. 
înmatriculare/înregistrare, data), obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după caz, 
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare 
specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare) 
2._____________________________________________________ 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declaraţie. 
 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 
 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. 
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură 
cu activitatea noastră. 
 
 
 
 
 

 
Operator economic, 
.................................. 
Nume și prenume 
(semnătură autorizată) 

Nr. 
crt. 

Obiect contract CPV Denumirea/ 
numele 
beneficiarului
/ clientului 
Adresa 

 
Calitatea  

 
Preţ total 
contract 

Procent 
îndeplinit 
de 
furnizor  

Perioada 
de derulare 
contractul  
 

 1 2 3 4 5 6 8 

1        

2        

        

.....        



 
                                                                                                   FORMULAR nr. 9 

 

Operator  economic 
.......................................................................................... 
(denumirea/numele) 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 

Catre .......................................................................................... 

         (denumirea entitatii contractante si adresa completa) 

 

Ca urmare a solicitarii de oferta  nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea 
procedurii pentru atribuirea contractului „.............................................................................” 
denumirea contractului de achizitie publica), noi .................................................................. 

(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 

 

- documentele care insotesc oferta inclusiv documentul ______________________(tipul, 

seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilita de 

dumneavoastra prin documentatia de atribuire; 

 

2. Persoana de contact (pentru aceasta procedura) 

Nume  

Adresa  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

Cu stima, 

Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       ............................................. 

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei      ............................................ 

 

Detalii despre ofertant  
Numele ofertantului                                                                   .................................................... 
Tara de resedinta        ..................................................... 
Adresa          .................................................... 
Adresa de corespondenta (daca este diferita)     .................................................... 
Telefon / Fax                                     ....................................................        
Data                                      .................................................... 



 

 FORMULAR 10 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în 

…………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la 

Registrul Comerţului sub nr. …..……………………, CUI ………………, atribut fiscal ……............., 

reprezentată legal prin …...................................……………………………………………, în calitate de 

………...…………………………, împuternicim prin prezenta pe …......………............………………, 

domiciliat în ……………..........………………… …………………..................………………, identificat 

cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de 

……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de 

……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. ……………………, 

organizată de …………………………….................în scopul atribuirii CONTRACTULUI 

……………………………………...............................................……………… - autoritate contractantă 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea 
la procedură; 
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii. 
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 
privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 
 
 
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 
     
 
 
Data           Denumirea  mandantului 
                       S.C. ………………………………… 
reprezentată legal prin 
 ___________________________ 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 
 (Funcţie) 
___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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