
SOCIETATEA U.M. SADU S.A. 

SERV.A.D.T. 

FISA DE DATE A ACHIZITIEI DE 

                                                 ENERGIE ELECTRICA  

BENEFICIAR : 

Denumire oficiala : SOCIETATEA UZINA MECANICA SADU S.A. filiala a C.N. 

Romarm S.A. 

Adresa  : Loc. Bumbesti – Jiu, str. Parangului, nr.59, jud. Gorj, cod postal 215100 

Telefon : 0253 463 860 ; 0253 463201 ; fax : 0253 463193 

E-mail : ofiice@umsadu.ro ; achizitii@umsadu.ro 

 

OBIECTUL CONTRACTULUI :  ACHIZITIE ENERGIE ELECTRICA  

COD CPV : 09310000-5 

CANTITATE :  - 5280 MWh medie tensiune 

                            - 19,2 MWh joasa tensiune 

VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI : 2.026.957,40 lei  (fara  accize 

pentru energie electrica, TVA, contributia pentru cogenerare de inalta eficienta si 

costurile cu certificatele verzi). 

SURSE DE FINANTARE : surse proprii 

TIPUL CONTRACTULUI : contract de achizitie produse  

TIPUL PROCEDURII : licitatie deschisa conform procedurii interne P-74.01 – 

Achizitia produselor /serviciilor si lucrarilor furnizate din exterior. 

CRITERIUL DE ATRIBUIRE : pretul cel mai scazut  

NR. MINIM PARTICIPANTI LA PROCEDURA :  minim doi participanti (in cazul 

in care nu vor fi doua oferte depuse, procedura va fi reluata, iar oferta depusa ramane 

valabila pentru procedura urmatoare). 

DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE :  pana 

la data de 28.02. 2022. 

AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI : pretul de baza, specific fiecarui 

furnizor, va fi ferm, garantat, in lei si  nu va suferi modificari pe toata perioada derularii 

contractului. 

 

 

mailto:ofiice@umsadu.ro
mailto:achizitii@umsadu.ro


GARANTIA DE PARTICIPARE :  

Cuatumul garantiei de participare  reprezinta 2% din valoarea contractului si este in 

valoare  de  40.539,15 lei  

Perioada de valabilitate a garantiei de participare   este de 30 zile de la depunerea ofertei. 

Modul de constituire a garantiei de participare   : 

    -  prin ordin de plata in cont nr. RO93RNCB0149042106660001 deschis la BCR     Tg- 

Jiu cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii 

ofertelor, sau 

-  prin scrisoare de garantie bancara. 

Instrumentul de garantare   va fi prezentat  in original, separat de oferta si documentele 

de calificare. Garanţia de participare pentru oferta stabilită câştigătoare, se restituie de 

către beneficiar operatorului economic, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data constituirii 

garantiei de buna executie, iar garanţiile ofertelor necâştigătoare – în cel mult de 5 zile 

lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de evaluare a ofertelor/data semnarii 

contractului de achizitie.                                                                                                               

GARANTIA DE BUNA EXECUTIE : este de 2,5%  din valoarea contractului incheiat 

si se va constitui  astfel : se  va  depune suma   intr-un cont  de  garantie  deschis  de 

operatorul economic  declarat  castigator, la care acesta va  avea  acces  doar cu scrisoare  

de  la beneficiar. Restituirea garantiei de buna executie se face in termen de 15 zile de la 

data incetarii contractului . 

 

CONDITII DE PARTICIPARE   

SITUATIA PERSONALA A CANDIDATULUI SAU OFERTANTULUI : 

a) Declaratia  privind   neincadrarea in situatii ce stau sub condamnarea prin hotarare 

judecatoreasca definitiva a unei instante judecatoresti pentru comiterea unei 

infractiuni.  - Formular nr. 3. 

b) Declaratia - Formular nr. 5, sub sanctiunea excluderii din procedura  si sub 

sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte, ca nu se afla in urmatoarele  situatii : 

- Nu a incalcat obligatiile de mediu, social si al relatiilor de munca. 

- Nu se afla in procedura de insolventa sau de lichidare, in supraveghere juridica 

sau in incetarea activitatii. 

- Nu a comis o abatere profesionala grava. 

- Nu a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea 

concurentei. 

- Nu se afla in conflict de interese. 

- Nu a participat anterior la pregatirea procedurii de atribuire.  

- Nu si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile ce-i reveneau intr-un 

contract. 

- Nu s-a facut vinovat de declaratii false. 

- Nu a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional. 



c) Declaratia pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura  si sub 

sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte, ca nu a incalcat obligatiile privind plata 

impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de 

stat, local al asigurarilor sociale )   –  Formular nr. 4. 

d) Certificat constatator (conform cu originalul) emis de Oficiul Registrului 

Comertului de pe langa Tribunalul judetului in care este inregistrat   operatorul 

economic, cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei, si valabil la data 

depunerii ofertei din care sa rezulte :  

          - obiectul de activitate a ofertantului (codurile CAEN – rev.2) ce trebuie sa    

cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie . 

         - ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment sau lichidare , administrarea 

afacerilor de catre un administarator judiciar sau cu privire la declansarea unei 

proceduri legale pentru declararea sa in una din aceste situatii. 

e)   Certificat de inregistrare si codul unic emis de Oficiul Registrului Comertului de 

pe langa Tribunalul judetean, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului 

cuprinde si obiectul contractului ( conform cu originalul ). 

     f) Fisa de informatii generale privind societatea din care sa rezulte – Formular nr.8: 

- profitul net al ofertantului pe ultimii 3 ani – 2018;  2019;  2020 (30.06.2020)  - 

profitul trebuie sa fie pozitiv. 

- cifra medie de afaceri  pe ultimii 3 ani – 2018;  2019;  2020 (30.06.2020).  

g ) Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani – 2018;  2019;  2020 (30.06.2020), vizate si 

inregistrate de catre organele competente. 

h) Declaratia pe propria raspundere privind lista executarii si  livrarii de produse 

similare  in ultimii 3 ani  -  Formular nr. 6 + Anexa la formular 6. 

 

OFERTA TEHNICA 

    Ofertantul are obligatia de  a asigura identificarea si conformitatea cu cerintele   

conditiilor  prevazute in Caietul de Sarcini. Oferta tehnica se va prezenta in 1 original 

si 1 copie, indosariate, in plicuri inchise, cu mentiunea Oferta tehnica original, 

respectiv oferta tehnica copie. 

 

OFERTA FINANCIARA  

      Propunerea financiara se va depune prin completarea Formularului nr. 7  + Anexa 

formular 7 - Formular oferta. 



Pretul de contract  va fi exprimat in lei/MWh,  fara  contributia de cogenerare, costuri 

certificate verzi,  acciza si TVA, va fi detaliat pentru fiecare nivel de tensiune  si se va 

compune din :  

a) Pretul de baza - Pb  (specific  fiecarui furnizor) 

b) Tarife reglementate  conform Ordinelor ANRE aflate in vigoare, dupa cum urmeaza :  

- tariful reglementat pentru introducerea energiei electrice in retea (Tg); 

- tariful reglementat pentru extragerea energiei din retea (TL); 

- tariful reglementat pentru serviciul de sistem (SS); 

- tariful reglementat pentru serviciul de distributie (TdlT) , (TdMT), (TdJT). 

Pretul de baza, specific fiecarui furnizor, va fi ferm, garantat, in lei, nu va suferi 

modificari pe toata perioada derularii contractului. 

   Structura de pret care se va oferi va fi o structura monoma. 

 

       Oferta financiara  se va prezenta in 1 original si 1 copie, indosariate, in plicuri 

inchise, cu  mentiunea Oferta financiara original, respectiv Oferta financiara  copie. 

 

   MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI  

1. Adresa la care se depune oferta :  

 Societatea U.M. Sadu S.A. – Registratura – localitatea Bumbesti- Jiu, str. 

Parangului, nr. 59, cod 215100, judetul Gorj  

2. Modul de prezentare a ofertei : 

    Documentele de calificare,  oferta  tehnica si oferta financiara se vor prezenta 

indosariate si se vor introduce in plicuri distincte, marcate corespunzator, inchise si 

sigilate. 

    Ofertantul va introduce oferta sa, in ORIGINAL si COPIE, separat, in plicuri inchise 

si sigilate,  netransparente, notandu-se corespunzator plicurile cu ORIGINAL si COPIE. 

    Plicurile se vor introduce intr-un colet exterior, inchis corespunzator si netransparent, 

marcat cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi 

deschisa, in cazul in care oferta este declarata intarziata, precum si cu inscriptiile : 

 

                                         OFERTA PENTRU 

                                              ACHIZITIE  

                                  ,,   ENERGIE ELECTRICA  ,, 

    ,, A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE  01.02.2021, ORA 1100  ,, 

 



 

DATA LIMITA DE PREZENTARE/DEPUNERE OFERTA 01.02.2021, ORA 1000 

 

    Daca plicul exterior nu este sigilat si marcat conform prevederilor de mai sus, 

achizitorul  nu isi asuma nicio responsabilitate pentru ratacirea sau deschiderea 

prematura a ofertei. 

   

    ORIGINALUL si COPIILE vor fi tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi 

semnate de o persoana sau persoane autorizate de drept sa semneze in numele 

ofertantului. 

   Fiecare pagina a ofertei va fi semnata si stampilata. 

   Toate  adaugirile sau amendamentele ce vor fi adaugate pe pagini  vor fi semnate de 

persoana/persoanele ce semneaza oferta.  

    Oferta va fi insotita obligatoriu de : 

- Un opis al documentelor depuse  

- Scrisoare de inaintarea a ofertei – Formular nr. 1 

- Dovada constituirii garantiei de participare la procedura de atribuire 

- Scrisoare de inaintarea a ofertei si dovada constituirii garantiei de participare la 

procedura de atribuire nu vor fi introduse in plicurile  cu celelalte documente ale ofertei, 

ci se vor depune odata cu oferta la registratura unitatii achizitorului, atasate coletului 

continand oferta. 

 

  Reprezentantii operatorilor economici ce vor sa participe la sedinta de deschidere a 

ofertelor vor depune  imputernicire din partea operatorului pe care il reprezinta - 

Formular nr. 9 si copie dupa cartea de identitate. 

    

SOLICITARE CLARIFICARI  

Data limita de depunere a solicitarilor de clarificari : 21.01.2021.  

Operatorul economic va completa Formular nr. 2 

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari 25.01.2021. 

 

CONTESTATII 

   Eventualele contestatii se vor depune la sediul U.M. Sadu in maxim 3 zile lucratoare 

dupa declararea castigatorului.- FORMULAR nr. 10. 

   U.M. Sadu va raspunde contestatiilor in maxim 2 zile lucratoare de la primire 

contestatiei. 

ALTE INFORMATII 

 
    Contractul se va incheia in maxim  10 zile calendaristice de la data la care i-a fost remis 

contractul spre semnare. 


