
 
 
 
 
 
Direcţia Servicii Suport 
Serviciul Achiziţii Lucrări – Servicii pentru Activitatea Minieră 
str. Republicii nr.17, corp B (fostul CEZ), etaj 4 mun. Târgu-Jiu, jud. Gorj 
tel.: 0253 205478 fax: 0253 222015  
 
 

 

 

ANUNT, 
 
 
1. Autoritatea contractantă: SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. TÂRGU-JIU, 
C.U.I. RO30267310, nr. de înmatriculare: J18/311/2012, adresa: Tg.-Jiu, str. Alexandru Ioan CUZA, nr. 
5, jud. Gorj, tel. 0372 819778, fax 0253 - 222015 vă invită să participaţi la procedura de atribuire a 
contractului sectorial de servicii privind ,,Îmbinare la cald a covoarelor de cauciuc cu cord de oţel,  
cod CPV 50800000-3, pentru: E.M.C. Jilţ  -Carierele Jilţ Nord si Jilţ Sud. 
2. Procedura de achiziţie: „Negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de 
ofertare”, în conformitate cu art. 117, lit. d) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale. 
3. Sursa de finanţare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: surse proprii în 
cuantum de 265.600,00 lei, fără TVA. 
4. Documentaţia de atribuire (fisa de date, formularele model, proiectul de contract, caietul de 
sarcini) necesara pentru elaborarea ofertei se va transmite pe e-mail, la solicitarea dumneavoastră. 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la responsabilul de procedură – tel.: 0372-819.778 sau e-mail: 
ion.brindusescu@ceoltenia.ro. 
5. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, oferta elaborată de operatorii 
economici trebuie să respecte solicitările din Fişa de date. 

Propunerea tehnică - ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să 
respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. 

Propunerea financiară preliminară, intermediară (dacă este cazul) şi finală – constă în 
completarea formularului de ofertă şi a centralizatorului. Ofertantul va elabora propunerea financiară 
astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţul ofertat, precum şi la alte 
condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie. 
6. Garanţie de participare: Nu. 
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: ofertele vor fi valabile 90 de zile de la data deschiderii 
plicurilor. 
8. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: „preţul cel mai scăzut” 
(valoarea ofertei cea mai scăzută rezultată din negociere), în condiţiile respectării specificaţiilor tehnice 
prevăzute în caietele de sarcini şi a documentelor de calificare solicitate prin documentaţia de 
atribuire. 
9. La oferta de bază nu se admit oferte alternative. Nu se interzice asocierea operatorilor economici 
şi subcontractarea. Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comună, situaţia 
economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în 
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul când oferta care va fi declarată 
câştigătoare va fi o ofertă depusă în comun de mai mulţi operatori economici, asocierea ofertanţilor 
respectivi in scopul îndeplinirii contractului, va fi autentificată la notar – cu desemnarea unui lider de 
asociaţie – fără obligaţia ca prin această asociere să se formeze o nouă persoană juridică. 
10. Data, ora limită şi locul pentru depunerea ofertelor: 21.01.2019, ora 1200 registratura S. 
Complexul Energetic Oltenia S.A., situat în str. Alexandru Ioan CUZA, nr. 5, mun. Târgu-Jiu, jud. Gorj. 
11. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 21.01.2019, ora 1230, Sala de licitatii (parter) -               
S. Complexul Energetic Oltenia S.A., situat în str. Alexandru Ioan CUZA, nr. 5, mun. Târgu-Jiu, jud. 
Gorj.  
- Persoanele ce vor participa la şedinţele de negociere din partea ofertantului, vor prezenta 
împuternicire în original. 
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12. Data şi ora limită de depunere a ofertelor financiare finale: 21.01.2019, ora 1400. 
13. Modalitate de plată: în termen de 60 de zile de la emiterea facturii de către prestator, prin ordin 
de plată sau alte modalităţi legale de plată în funcţie de disponibilităţi, respectiv prin compensare cu 
energie electrică. 
14. Durata contractului: 60 zile  
15. Garanţia de bună execuţie: 10% din valoarea contractului. 
16. Contractul se încheie cu S. Complexul Energetic Oltenia S.A. 
  
 

 
 
 
 


