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Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. 
Sucursala Electrocentrale Turceni 
Nr.. /Of,. 2019 

ANUNŢ, 

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA cu sediul în Targu-Jiu, str. A I. Cuza, 
nr.15, judeţul Goij, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului J18/311/2012,C.U.I. 30267310, cont RO 59 
RZBR 0000 06001465 2248 deschis la Raiffaeisen Bank - Sucursala Tg-Jiu, judeţului Goij, - - Sucursala 
Electrocentrale TURCENI cu sediul in localitatea TURCENI, strada UZINEI nr. 1, judeţul Goij reprezentată 
prin domnul Ionel Ilie - Director Sucursala, anunţă public intenţia de achiziţie prin „cumparare directa cu 
negociere" a produselor: 
„ INCARCARE BUTELII GAZ - He + CHIRIE PENTRU 334 ZILE 1 BUC ; 02+ 
CHIRIE PENTRU 334 ZILE 1 BUC 99 ; 
cod CPV : 24111200-7 

Prin prezenta, va aducem la cunoştinţa ca Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. 
Sucursala Electrocentrale TURCENI , in baza art. 12 din legea nr. 99/2016 (cumparare directa), 

doreşte sa achiziţioneze : 
„ INCARCARE BUTELII GAZ - He + CHIRIE PENTRU 334 ZILE 1 BUC ; 02+ 
CHIRIE PENTRU 334 ZILE 1 BUC " 
, conform caiet sarcini nr. 6203/28.03.2019 . 
Valoarea estimata a achiziţiei este: 1800.00 lei fara TVA. 

1. Procedura aplicata pentru atribuirea achiziţiei publice: « cumparare directa cu negociere » 
1.1 Runde de negociere: Şedinţa de consemnare si negociere a ofertelor: va avea loc la Sucursala 

Electrocentrale Turceni din Oras Turceni, Str. Uzinei, Nr. 1, Jud. Gorj, la data de 11.04.2019 ora 10.00 
La şedinţa de deschidere şi consemnare va avea loc o rundă / runde de negociere a ofertei financiare pentru 
stabilirea ofertei finale. 

Ofertantul va fi reprezentat de persoane împuternicite pentru negocierea ofertei şi semnarea procesului 
verbal de consemnare a ofertelor. în cazul în care ofertantul nu are reprezentanţi la deschiderea ofertelor, 
negocierea se va face prin mijloace electronice ( e-mail, fax). 
2. Termene limită depunere oferta : 
Ofertele urmeaza sa fie transmise, pana in data de 11.04.2019 ora 09.30 la adresa de e-mail: 
liviu.lazar@ceoItenia.ro, 
Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in invitatia de participare, nu vor fi luate in considerare. 

3. Modul de prezentare a ofertei: 
Oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara 
Propunerea financiara se va calcula prin inmultirea preţului unitar cu cantitatea solicitata. 
Este obligatorie ofertarea tuturor cantitatilor si tipodimensiunilor, mentionandu-se preţul unitar . 
Ofertantul are obligaţia de a prezenta oferta financiară în lei fara TVA, respectiv lei/UM, maxim 2 (doua) 
zecimale, respectând cantităţile din caietul de sarcini. 
Oferta tehnica va fi redactata in limba romana. 
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4. Locaţie prestare : - Sucursala Electrocentrale Turceni, localitatea Turceni, str. Uzinei , nr. 1, jud 
Goij; 

5. Termen de prestare : 30 ZILE DE LA SEMNARE COMANDA 
Durata comenzii: 365 ZILE DE LA SEMNARE COMANDA 

6. Termen de garanţie : minim 12 luni calendaristice . 

7. Termen valabilitate oferta : 45 zile 

8. Preţul comenzii / contractului 
Preţul unitar/reper este cel din oferta financiara 
Preţul este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii / contractului 
Preturile se vor exprima in lei si vor fi franco-depozit beneficiar (transport inclus in pret) 

9. Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile din catalogul electronic 
sau dintre cele primite) , in condiţiile respectării condiţiilor caietului de sarcini nr. 1523/28.01.2019 
10. Modalităti de plată: 

Plata se va face cu OP in termen de la 30 zile calendaristice de la data primim si înregistram 
facturii/facturilor, in ordinea cronologica a Înregistrării lor in evidenta entitatii contractante, termen ce 
reprezintă scadenta la plata, cu condiţia ca serviciul sa corespunda cerinţelor achizitorului ( dm punct de 
vedere cantitativ si calitativ) 

în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, 
este de drept în întârziere şi poate plăti penalităţi o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale 
penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligaţiilor neîndeplmite 
conform termenelor de livrare ale contractului, după următorul algoritm de calcul: Dobanda legala 
penalizatoare = rata de referinţă a BNR + 8 puncte procentuale. 

Penalităţile nu pot depăşi contravaloarea obligaţiilor contractuale neîndeplinite. 
Pentru penalitatile calculate, entitatea contractanta va emite factura avand termen scadent 30 zile de la 

emitere, in baza unei notificări prealabile. 
în cazul în care entitatea contractanta nu onoreaza la plata facturile în termenul prevăzut dm contract, 

poate plaţi penalitati o suma echivalenta cu valoarea dobânzii legale penalizatoare din valoarea facturii 
neonorate la plata pentru fiecare zi de intirziere ce depăşeşte termenul de 30 zile de la data scadentei la 
plata. Dobânda legală penalizatoare = rata de referinţă a BNR + 8 puncte procentuale. 

Penalitatile nu pot depasi valoarea facturilor neonorate la plata. 
în cazul serviciului cu neconformităţi stabilite de către comisia de recepţie, se va transmite raportul de 

neconformitate prestatorului Acesta are obligaţia să elimine neconformităţile sesizate în termenul stabilit, 
în caz contrar prestatorul va fi de drept în întârziere, urmând să plătească penalităţi o sumă echivalenta cu 
valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea serviciilor aflate m 
această situaţie. . 

Documentaţia de atribuire (Caiet sarcini, anexa acestuia) este ataşata respectivei invitatii de participare. 
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NOTA : Operatorii economici care au Documente constatatoare negative inregistrate la sediul Entitatii 
Contractante, nu pot participa cu oferte in cadrul procedurii. 

în vederea asigurării unei concurente reale, numărul minim al ofertanţilor participanţi nu poate fi 
mai mic de 2. în cazul în care numărul ofertanţilor este mai mic de 2, autoritatea contractantă îşi rezervă 
dreptul: 

a) fie de a anula procedura; 
b) fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant 

Alte informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul SE TURCENI Persoană 
de contact: LIVIU LAZAR, tel: 0728135312), adresă e-mail: liviu.lazar@ceoltenia.ro. 

In speranţa unei bune colaborări aşteptam cu interes oferta dumneavoastră. 
Cu stimă, 

Director SE Turceni, 
7V»t/I r> 1 Ti 1 /O 

Director Tehnic, 
Viorel Filip 

Compartiment Achiziţii, 

c 
yT 
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