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SECTIUNEA I. INFORMATII GENERALE 
 
 

 
  ANUNT: 

 
Documentatia de Atribuire a fost elaborata conform unei proceduri de achizitie proprii. 

 

Procedura de Achizitie este prin Atribuire directa, in urma analizei ofertelor primite de la Operatori 

economici. 

 

Prin depunerea unei Oferte, Operatorul economic accepta in totalitate si fara restrictii conditiile 

generale si particulare care guverneaza aceasta Procedura de Achizitie, indiferent de conditiile 

proprii de vanzare ale Operatorului economic.  

 

Operatorul economic trebuie sa examineze cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca 

Oferta conform tuturor instructiunilor si formularelor continute in aceasta Documentatie. 

 

Eventualele nelamuriri/precizari referitoare la Documentatia de Atribuire vor fi clarificate anterior 

depunerii Ofertei, pe parcursul analizei documentatiei de atribuire si pregatirii Ofertei, prin 

comunicare electronica intre Ofertanti si Beneficiarul privat.  

 

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin 

care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de 

comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va 

citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea „sau echivalent”, fiind mentionata doar pentru 

identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu are ca efect favorizarea anumitor operatori 

economici sau a anumitor produse.  

 

Toate documentele achizitiei (inclusiv clarificarile) vor fi redactate in limba română.  
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1. DATE PRIVIND BENEFICIARUL PRIVAT  

 

Denumirea : AMBRO S.A. 

Adresa : Calea Unirii, nr. 24 

Localitatea: Suceava Cod postal: 720019 Judetul: Suceava Tara: România 

Nr. Registrul Comerțului: J33/6/1991 CUI:   RO 2691530 

Persoane de contact: 

Dr. Ing. Mihai BANU  

– Manager Proiect  

 

Ing. Carmen-Mihaela MUNTEANU 

– Expert Achizitii si Contractare 

Tel :   +40 230 205 000 

Mobil : +40 744 699 704 

E-mail : mihai.banu@ambro.ro 

 

Mobil : +40 745 662 438 

E-mail : carmen.munteanu@rossmann.ro 

Principala activitate a 

Beneficiarului privat: 

AMBRO S.A. este o companie privata, avand ca activitate 

principala fabricarea hartiei, cartonului ondulat si 

ambalajelor din carton ondulat, conform Clasificarii 

activitatilor din economia nationala: Codul CAEN 1712 – 

Firme din domeniul de activitate Fabricarea hartiei si 

cartonului. 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE FURNIZARE 

 

2.1 Tipul de Contract : Contract de Furnizare 

2.2 Denumirea Contractului: 
Contract de Achizitie de utilaje si echipamente – partea neeligibila, respectiv Statie electrica de 
conexiuni 6 kV, din cadrul Proiectului “Cresterea eficientei energetice operationale la SC Ambro 
SA Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta“ 

2.3 Locul de livrare : Sediul AMBRO SA, Suceava, Calea Unirii, nr. 24, judet Suceava, cod postal 

720019, Romania. 

mailto:mihai.banu@ambro.ro
mailto:carmen.munteanu@rossmann.ro
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2.4 Tipul procedurii: Atribuire directa, pe baza analizei ofertelor Operatorilor economici.  

2.5 Procedura de Achizitie prin atribuire directa se finalizeaza prin incheierea unui Contract de 

Furnizare, conform modelului orientativ din Anexa 2.  

2.6 Contractul intră in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil pana la 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a obligatiilor de catre ambele parți, fără a depăși 

data de 31.12.2020, la care se adauga perioada de garantie de 24 de luni.  

Termenele de Predare sunt urmatoarele: 

- Termen de livrare a echipamentelor: maxim 5 luni de la semnarea contractului si plata 

avansului; 

- Termenul de executare a serviciilor de proiectare, respectiv durata de predare 

documentatie tehnica la faza Proiect tehnic - Detalii de Executie: 3 luni de la semnarea 

contractului; 

- Termen de executie a lucrarilor aferente: maxim 2 luni de la livrarea echipamentelor si 

primirea ordinului de incepere a lucrarilor, din care  maxim 12 zile pentru realizarea 

conexiunile finale si punere in functiune (scoatere de sub tensiune statie existenta). 

Perioada de garanţie a echipamentelor, lucrarilor si serviciilor este de 24 luni si curge de la 

data semnarii Procesului Verbal de Recepție a Punerii in Functiune şi până la Recepţia finală. 

In aceasta perioadă Furnizorul are obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor 

deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificaţiilor contractuale sau 

prevederilor reglementărilor legale sau tehnice aplicabile. 

Contractul nu va fi considerat finalizat până când Procesul Verbal de Recepție finală a 

Achizitiei de utilaje si echipamente – partea neeligibila, respectiv Statie electrica de 

conexiuni 6 kV nu va fi fost semnat de comisia de recepție, și confirmarea că echipamentele 

au fost livrate, lucrările și serviciile referitoare la Proiect (inclusiv cele ale Furnizorului) au 

fost executate conform contractelor și legislației aplicabile. Recepția finală va fi efectuată în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare după expirarea perioadei de garanție a 

echipamentelor livrate si lucrărilor executate. 

2.7 Conditii de plata:  

Pretul va fi achitat in mai multe transe, conform Contractului de Furnizare care se va incheia, 

dupa cum urmeaza: 

- 30% din Pret in avans dupa semnarea Contractului; 

- 20% din Pret, la livrarea echipamentelor; 

- 20% din Pret, dupa montajul si punerea in functiune a echipamentelor de 6 kV (container 
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statie de 6 kV); 

- 10% din Pret, dupa montajul si punerea in functiune a echipamentelor de 0,4 kV; 

- 10% din Pret, dupa semnarea Procesului verbal de de Recepție a Punerii in Functiune ; 

- 10% dupa realizarea si indeplinirea testelor de performanta.  

 

2.8 Coduri CPV: 

 312 - Aparate de distributie si control ale energiei electrice 

 313 - Sarma si cabluri izolate 

 316 - Echipament electric 

 317 - Accesorii electronice, electromecanice si electrotehnice 

 4531 - Lucrări de instalații electrice 

 45311000 - Lucrari de cablare si conexiuni electrice 

 45312000 - Lucrari de instalare de sisteme de alarma si de antene 

  45312100-8 - Lucrari de instalare de sisteme de alarma impotriva incendiilor 

  45316 -  Lucrari de instalare de iluminare si de semnalizare 

 45316200-7 - Instalare de echipament de semnalizare 

 45317 - Alte lucrari de instalare electrica 

 45317200-4 - Lucrari de instalare electrica de transformatoare 
 42961 - Sisteme de comanda si control, echipament de tiparire si de grafica, 

echipament de birotica si echipament de procesare a informatiilor 

 42961200 - Sisteme Scada sau sisteme echivalente 

 7133 - Diverse servicii de inginerie 

2.9 Impartire pe loturi: 

                                                □ da                                        ■ nu 

2.10 Ofertele alternative sunt acceptate: 

                                                □ da                                        ■ nu 

2.11 Mijloace de comunicare: 

- E-mail: mihai.banu@ambro.ro / carmen.munteanu@rossmann.ro, pentru depunerea 

solicitarilor de clarificare a a altor comunicari, posta cu confirmare de primire / curier / inmanare 

personala la adresa AMBRO SA, Suceava, Calea Unirii, nr. 24, 720019, judetul Suceava, in atentia 

Dr. Ing. Mihai BANU sau Ing. Carmen-Mihaela MUNTEANU, pentru depunerea ofertelor.  

 

 

 

 

mailto:mihai.banu@ambro.ro
mailto:carmen.munteanu@rossmann.ro
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3. CALENDARUL  ESTIMATIV AL PROCEDURII  

 

Activitate Termen limita Locatia 

 Publicare anunt pe pagina web 

www.rossmann.ro  

 Transmitere invitatii de 

participare la Procedura de 

Achizitie directa 

14.04.2020 - Pagina web proprie; 

 

- Transmitere invitatii de participare pe 

e-mail catre minim 2 potentiali 

Operatori economici  

Solicitari clarificari din partea 

Operatorilor economici  

Pana in data 

de 22.04.2020  

ora locala 

16:00  

Se transmit prin e-mail la datele de 

contact din sectiunea 2.11 de mai sus. 

Transmiterea clarificarilor catre toti 

Operatorii economici 

Pana in data 

de 22.04.2020 

ora locala 

16:00 

Se transmit prin e-mail Operatorilor 

economici  

Termenul limita pentru trimiterea 

/depunerea Ofertelor 

28.04.2020 

ora locala 

16:00  

 

Ofertele se vor trimite sau depune la 

sediul AMBRO SA din Suceava, Calea 

Unirii, nr. 24, 720019, jud. Suceava, 

Romania, in atentia Dr. Ing. Mihai BANU 

sau Ing. Carmen-Mihaela MUNTEANU, 

prin curierat rapid sau personal. 

Sesiunea de deschidere a Ofertelor 29.04.2020 

 

Sediul AMBRO SA din Suceava, Calea 

Unirii, nr. 24, 720019 

Analiza Ofertelor 05.05.2020 Sediul AMBRO SA din Suceava, Calea 

Unirii, nr. 24, 720019 

Negocierea Ofertelor Operatorilor 

Economici 

08.05.2020 Sediul AMBRO SA din Suceava, Calea 

Unirii, nr. 24, 720019 sau prin mijloace 

electronice (e-mail sau video-conferinta) 

Evaluarea Ofertelor si desemnarea 

Ofertantului castigator  

11.05.2020 Sediul AMBRO SA din Suceava, Calea 

Unirii, nr. 24, 720019 

Negocierea si semnarea Contractului de 

Furnizare 

20.05.2020 Sediul AMBRO SA din Suceava, Calea 

Unirii, nr. 24, 720019 

Notificarea privind adjudecarea 

Contractului de Furnizare 

Maxim 5 zile 
de la 

semnarea 
contractului 

Se transmit prin e-mail Operatorilor 

economici 

 

http://www.rossmann.ro/


                                                                                                                                                

9/55 

 

Documentatia de atribuire se poate obtine gratuit de la sediul AMBRO SA mentionat mai jos sau 

poate fi solicitata prin e-mail. 

Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:  

la sediul AMBRO SA , Suceava, Calea Unirii, nr. 24, cod postal: 720019; Intervalul orar : 0900 - 1600 

 E-mail : mihai.banu@ambro.ro; Mobil : +40 744 699 704 

 E-mail : carmen.munteanu@rossmann.ro; Mobil : +40 745 662 438 

 

4. CERINTE PENTRU ELABORAREA OFERTEI 

Pentru verificarea situatiei Operatorului economic se vor avea in vedere urmatoarele cerinte, 

astfel cum acestea au fost definite mai jos.  

4.1 Eligibilitatea Se va prezenta Formular 2 - Declaratia de eligibilitate 

4.2 Evitarea 

conflictului de 

interese 

Se va prezenta Formular 8 - Declaratia privind evitarea conflictului de 

interese 

Pentru analiza unui posibil conflict de interese, precizăm că: 

 Persoanele cu funcție de decizie a Beneficiarului privat sunt: 

- Dl. Paul-Henri KOHLER – Director General; 

- Dl. Mihai BANU – Manager de Proiect / Director Tehnic Hartie 

 Persoanele care fac parte din Comisia de evaluare conform 
Anexei 1 – Decizie nr. 694/30.03.2020: 

- Mihai BANU – Manager de Proiect 

- Jean-Bernard-Gerbert-Paul FOUET – Expert Tehnic 

- Carmen-Mihaela MUNTEANU – Expert Achizitii si Contractare 

- Irina-Mihaela SACALIUC – Expert Juridic 

- Mihai MORHAN - Responsabil procese de automatizare si 
control, Inginer sef Intretinere Hartie 

- Olimpia ALEXANDRU - Responsabil gestiune energetica, 
responsabil arhivare 

- Alexandra DUMITREL-MARCU – Responsabil lucrari de 
constructii si instalatii, Inginer constructii civile, industriale si 
agricole in cadrul Compartimentului Investitii 

NOTA: In cazul in care vor exista subcontractanti, declaratia privind 

mailto:mihai.banu@ambro.ro
mailto:carmen.munteanu@rossmann.ro
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conflictul de interese va fi prezentata de fiecare subcontractant in 

parte. 

4.3 Capacitatea 

profesionala 

Pentru verificarea capacitatii profesionale a Operatorului economic, se 

vor prezenta urmatoarele documente: 

 Certificatul constatator, in format electronic, original sau in 

copie legalizata, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data 

depunerii Ofertei, de Oficiul Registrului Comertului, 

impreuna cu ”Furnizare informatii extinse”, din care sa 

rezulte ca: 

 Operatorul economic are inclus in obiectul de activitate 

(principal sau secundar) desfasurarea de activitati care 

corespund cu obiectul prezentei Proceduri de atribuire, 

respectiv furnizarea si montajul echipamentelor 

electrice; 

 Nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 

85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind procedurile de prevenire a insolventei si de 

insolventa, sau ca Operatorul economic se afla in 

incapacitate de plata, sau o alta procedura similara. 

In cazul in care certificatul constatator este emis in format electronic, 

acesta are aceeasi valoare ca originalul. 

 Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului 

Comertului, in copie certificata (conform cu originalul); 

 Certificat de inregistrare in scopuri de TVA, in copie 

certificata (conform cu originalul).  

In cazul subcontractarii, codul CAEN din certificatul constatator sau din 

documentul „Furnizare informatii extinse” emise de ONRC, trebuie 

prezentat de fiecare subcontractor pentru partea de contract pe care o 

va realiza.  

4.4 Capacitatea 

economico-

financiara 

Se va prezenta Formular 4 – Informatii privind situatia economica si 

financiara a Operatorului economic. 
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4.5 Capacitatea 

tehnica si 

profesionala 

 Se va prezenta Formular 5 – Capacitate tehnica si experienta 

anterioara si eventualele recomandari. 

Cerintele minime privind experienta tehnica solicitata Operatorului 

economic sunt: 

 Minim 2 contracte de furnizare/lucrari de montaj echipamente 

electrice si instalatii de 6 kV in ultimii 10 ani, dintre care cel 

putin 1 contract de furnizare si montaj statii electrice de 6 kV. 

Nota : In cazul subcontractarii unor parti din contract, experienta este 

acceptata in mod cumulativ pentru Operatorul economic si 

subcontractantul/subcontractantii respectivi. 

4.6 Indeplinirea 

cerintelor legale 

privind 

executarea 

lucrarilor de 

montaj  

Se solicita ca Operatorul economic sa fie certificat/autorizat pentru 

lucrarile si serviciile de proiectare aferente lucrarilor de montaj 

instalatii si echipamente prevazute a fi realizate, respectiv pentru 

instalatii si echipamente electrice, instalatii de semnalizare, alarmare si 

alertare in caz de incendiu, instalatii de stingere incendiu: 

A. Atestate ANRE pentru proiectarea si executarea lucrarilor 

prevazute in Specificatiile tehnice, conform Ordinului ANRE nr. 

45/2016: 

- Atestat de tip A2 – incercari de echipamente si instalatii electrice de 

joasa si medie tensiune;  

- Atestat de tip D1 – proiectare de linii electrice aeriene sau 

subterane cu orice tensiuni nominale standardizate; include 

competentele atestatelor de tip C1A, C1B si Bp; 

- Atestat de tip D2 – executarea de linii electrice aeriene sau 

subterane cu orice tensiuni nominale standardizate; include 

competentele atestatelor de tip C2B, C2A, Be, Bi, A, A2 si A1; 

- Atestat de tip E1 – proiectarea de posturi de transformare, statii 

electrice si instalatii apartinand partii electrice a centralelor cu orice 

tensiune nominala standardizata; include competentele atestatelor 

de tip C1B, C1A si Bp; 

- Atestat de tip E2 – executarea de posturi de transformare, statii 

electrice si instalatii apartinand partii electrice a centralelor cu orice 

tensiune nominala standardizata; include competentele atestatelor 

de tip E2PA, C2B, C2A, Be, Bi, A, A2 si A1; 
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B. Autorizatii pentru executarea de lucrari in domeniul  apararii 

impotriva incendiilor, conform Ordinului MAI 87/2010, 

modificat si completat prin Ordinul MAI nr. 112/2014: 

- Autorizatie pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de 

semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu; 

- Autorizaţie pentru instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor 

de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu; 

- Autorizatie pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare 

si stingere a incendiilor; 

- Autorizaţie pentru instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor 

de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin 

anumite gaze fluorurate cu efect de sera; 

- Autorizatie pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare 

pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip 

natural organizat; 

- Autorizatie pentru instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor 

de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti. 

In cazul subcontractarii unei parti a lucrarilor, autorizarea/certificarea 

este acceptata pentru operatorii economici din cadrul Acordului de 

subcontractare care executa efectiv lucrarile / serviciile pentru care  s-a 

solicitat atestarea / autorizarea / certificarea. 

Aceste autorizari nu sunt limitative, fiind luate in considerare si alte 

autorizatii echivalente sau superioare care acopera domeniile necesare 

pentru realizarea lucrarilor prevazute in specificatiile tehnice. De 

asemenea, acestea pot fi completate cu alte autorizari necesare 

eventual pentru realizarea lucrarilor prevazute in prezenta 

documentatie de atribuire.  

Toate atestatele / autorizatiile prezentate in cadrul ofertei trebuie sa fie 

valabile la data depunerii ofertei iar valabilitatea acestora trebuie sa fie 

mentinuta de ofertantul declarat castigator pe toata durata de 

executare a lucrarilor pana la finalizarea acestora, conform dispozitiilor 

legale aplicabile. 

Eventualele nelamuriri privind autorizarile solicitate vor putea fi 

rezolvate anterior depunerii Ofertelor.  
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4.7 Indeplinirea 

standardului de 

asigurarea 

calitatii 

Se solicita ca Operatorul economic sa fie certificat ISO 9001 sau 

echivalent 

4.8 Indeplinirea 

standardului de 

mediu 

Se solicita ca Operatorul economic sa fie certificat ISO 14001 sau 

echivalent 

Operatorul economic este indreptatit sa depuna certificate emise de catre autoritati publice 

competente sau de catre organisme de certificare, publice sau private, care se conformeaza 

standardelor Europene de certificare. 

Operatorul economic are dreptul sa depuna, pentru a-si dovedi conformarea cu anumite 

cerinte, orice document echivalent unei certificari sau care sa arate in concluzie conformarea 

cu cerintele acestei documentatii. 

Beneficiarul privat este indreptatit sa solicite, daca este necesar, clarificari sau completari la 

documentele depuse de Operatorul economic.  

Beneficiarul privat isi rezerva dreptul de a efectua verificari ale referintelor indicate de 

Operatorul economic sau de a solicita informatii privind furnizarea si executia lucrarilor de 

montaj instalatii si echipamente electrice de la alti fosti beneficiari ai Operatorului economic. 

Operatorului economic nu ii este permis ca, in cadrul prezentei Proceduri:  

a) sa depuna doua sau mai multe Oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii 

din Procedura de Atribuire directa a tuturor Ofertelor in cauza;  

b) sa depuna Oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei 

alte Oferte, sub sanctiunea excluderii din Procedura de Atribuire directa a Ofertei individuale 

sau, dupa caz, a celei in care este Ofertant asociat;  

c) sa depuna Oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte 

Oferte, sub sanctiunea excluderii din Procedura de Atribuire directa a Ofertei individuale sau, 

dupa caz, a celei in care este Ofertant asociat. 

In cazul subcontractarii unor parti din contract, Ofertantul va prezenta acordurile de 

subcontractare incheiate in acest scop. Operatorul economic rămâne responsabil şi pe deplin 

răspunzător faţă de Beneficiar pentru executarea si finalizarea tuturor obligatiilor prevazute in 

documentatia de atribuire, in oferta, in contractul de furnizare si in anexele aferente acestuia, 

inclusiv pentru orice livrări sau lucrări efectuate de subcontractorii săi.  
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5. PREZENTAREA OFERTEI 

5.1 Limba de redactare a 

Ofertei 

Oferta se va prezenta in limba romana.  

5.2 Perioada de 

valabilitate a Ofertei 

Oferta va fi valabila pentru o perioada de minimum 90 de zile 

de la data depunerii. 

5.3 Garantia de 

participare 

Nu se solicita garantie de participare. 

5.4 Modul general de 

prezentare a Ofertei 

Operatorul economic va elabora si prezenta Oferta astfel incat 

aceasta sa respecte in totalitate specificatiile tehnice si 

cerintele prevazute in prezenta Documentatie de Atribuire.  

5.5 Modul de prezentare a 

propunerii tehnice si 

financiare 

Operatorul economic trebuie sa prezinte Formular 6 -  

Formular oferta financiara care reprezinta principalul 

element al propunerii financiare.  

Operatorul economic trebuie sa prezinte Formularele 7, 9 si 

10.  

Devizul general al propunerii financiare trebuie sa fie 

prezentat de Operatorul economic conform Formular F1.  

Operatorul economic trebuie sa prezinte Formularele F2, F3, 

F4, F5 si F6 completate cu datele ofertei. 

In cazul in care exista livrari de materiale din afara Romaniei, 

pretul aferent acestor livrari din Oferta se considera in 

conditia de livrare, conform INCOTERMS 2010:  

 DAP - Delivered At Place - Suceava, Calea Unirii nr. 

24, 720019, jud. Suceava, Romania pentru livrari din 

cadrul UE; 

 DDP - Delivered Duty Paid - Suceava, Calea Unirii nr. 

24, 720019, jud. Suceava, Romania, pentru livrari din 

afara UE. 

Pretul Ofertei va fi exprimat in RON.  

5.6 Depunerea Ofertei 1. Adresa de trimitere/depunere a Ofertei : 

La sediul Beneficiarului privat - AMBRO SA, Calea Unirii, nr. 
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24, Suceava, judetul Suceava, cod postal 720019, Romania, 

in atentia Dlui Mihai BANU/Dnei Carmen MUNTEANU, 

personal sau prin curierat rapid. 

2. Data limita pentru depunere: 

 28.04.2020 ora locala 16:00   Ora Romaniei  

3. Persoane de contact:  

Mihai BANU - Manager Proiect  

Mobil : +40 744 699 704 

E-mail : mihai.banu@ambro.ro 

Carmen MUNTEANU - Expert Achizitii si Contractare 

Mobil : +40 745 662 438 

E-mail : carmen.munteanu@rossmann.ro 

Modul de prezentare a Ofertei: 

Numarul de exemplare al Ofertei : 1 (un) exemplar in original 

si 1 (un) exemplar in copie. 

Oferta depusa de Operatorii economici va fi intocmita astfel 

incat sa respecte in totalitate cerintele prevazute in 

Documentatia de Atribuire, Proiectul Tehnic, inclusiv anexele 

acestuia si contine urmatoarele documente: 

(i) Scrisoarea de inaintare - Operatorul economic trebuie sa 

redacteze scrisoarea de inaintare conform Formular 1; 

(ii) Imputernicire scrisa, prin care Operatorul economic 

desemneaza persoana autorizata sa semneze Oferta si 

sa-l angajeze in Procedura de Atribuire Directa; 

(iii) Documentele care atesta indeplinirea cerintelor din 

documentatia de atribuire, respectiv Formularele 2, 3, 4, 

5, 8, certificat constatator ORC, furnizare informatii 

extinse ORC, certificat inregistrare emis de ORC, 

certificat inregistrare in scopuri de TVA, 

atestarile/certificarile/ autorizarile pentru lucrarile si 

serviciile prevazute a fi executate, certificarile ISO de 

calitate si mediu sau echivalente; 

(iv) Propunerea tehnica si financiara, respectiv Formularele 

mailto:mihai.banu@ambro.ro
mailto:carmen.munteanu@rossmann.ro
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6, 7, 9 si 10 precum si Formularele F1, F2, F3, F4, F5, F6, 

inclusiv eventuale scrisori de recomandare. 

Ofertele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala 

neradiabila, paginile tiparite fiind numerotate. 

Ofertele trebuie sa contina un opis al tuturor documentelor 

prezentate si numarul total de pagini pentru fiecare 

document.  

Opisul si Oferta vor fi introduse intr-un plic pe care va fi 

marcat: 

“Oferta Operatorului economic .........................” 

Nota: 

- Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, 

mentionat in clar numele intreg al semnatarului; 

- Toate documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data 

deschiderii Ofertei; 

- Documentele se vor aranja in ordinea indicata in prezenta 

Documentatie de Atribuire. 

5.7 Modificarea Ofertei Modificarea Ofertei se poate efectua inainte de termenul 

limita de depunere sau in urma negocierii acesteia, in 

perioada imediat urmatoare depunerii acesteia, conform 

calendarului estimativ al procedurii de achizitie.  

Oferta intarziata: 

O oferta este considerata intarziata daca este depusa dupa 

termenul limita de depunere: 

28.04.2020, ora 1600 Ora Romaniei 

Beneficiarul privat nu este responsabil de intarzierea 

Ofertelor sau de depunerea lor la o adresa gresita.  

Oferta este considerata necorespunzatoare daca nu 

indeplineste cerintele prevazute in Documentatia de 

Atribuire sau este o alternativa a Specificatiilor Tehnice, 

nerecunoscuta de Beneficiarul privat. 

5.8 Drepturile Comisiei de 

Evaluare 

 

- de a descalifica o Oferta daca nu sunt indeplinite cerintele 

din documentatia de atribuire; 

- de a descalifica un Operator economic daca constata intentia 
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acestuia de a induce in eroare Comisia de Evaluare, prin 

furnizarea de documente inexacte sau false. 

5.9 Deschiderea Ofertelor Deschiderea Ofertelor se va face de catre Comisia de Evaluare 

incepand cu data prevazuta in Calendarul estimativ. 

 

6. EVALUAREA OFERTELOR 

6.1 Evaluarea conformitatii 

cu cerintele 

Documentatiei de 

Atribuire 

Evaluarea conformitatii se va realiza tinandu-se cont de 

cerintele prezentei Documentatii de Atribuire. Comisia de 

Evaluare va examina Documentele depuse conform 

cerintelor pentru elaborarea Ofertei. Daca este necesar, se 

pot solicita clarificari si/sau completari privind documentele 

depuse in Oferta.  

6.2 Evaluarea tehnica a 

Ofertei 

Evaluarea tehnica a Ofertei se va realiza in baza datelor 

solicitate prin Specificatiile Tehnice, furnizate prin Oferta si 

Formularele 5, 8 si Formularele F3, F4, F5 completate de 

Operatorul economic. 

6.3 Evaluarea financiara a 

Ofertei 

Evaluarea financiara a Ofertei se va realiza in baza datelor 

furnizate prin Formularele 6 si 7, precum si Formularele F1, 

F2, F3 si F4. 

In cazul in care o Oferta prezinta un pret aparent neobisnuit 

de ridicat sau de scazut raportat la preturile pietei, 

Beneficiarul privat poate sa solicite Operatorului economic 

respectiv clarificari cu privire la pretul propus in conditiile de 

calitate impuse prin Specificatiile Tehnice. Operatorul 

economic va putea depune documente care sa ateste 

fundamentarea economica a modului de formare a pretului, 

fara limitare la un anumit tip specific de document.  

Beneficiarul privat isi rezerva dreptul de a respinge Oferta 

atunci cand justificarile oferite de catre Operatorul economic 

sunt apreciate ca fiind insuficiente pentru justificarea 

corectitudinii pretului propus.  

6.4 Negocierea ofertelor Beneficiarul privat isi rezerva dreptul de a negocia direct cu 

Operatorii economici prevederile financiare (inclusiv pretul 
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ofertat) si /sau tehnice incluse in Ofertele trimise de catre 

acestia. 

6.5 Desemnarea Ofertei 

castigatoare 

Criteriul de Atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct 

de vedere financiar si tehnic pentru realizarea optima a 

obiectivelor proiectului.  

6.6 Notificarea Operatorilor 

economici 

Beneficiarul privat va informa Operatorii economici despre 

decizia de atribuire a Contractului de Furnizare prin e-mail 

conform calendarului estimativ al procedurii de Achizitie. 

In cazul anularii Procedurii de Achizitie directa si initierea unei 

noi Proceduri, Beneficiarul privat va informa Operatorii 

economici prin e-mail. 

 

7. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE 

7.1 Atribuirea Contractului de Furnizare 

Beneficiarul privat isi rezerva dreptul de a accepta sau de a respinge orice Oferta, sau de a 

anula sau relua intreaga Procedura. 

In situatia in care Procedura de Atribuire directa se anuleaza, Operatorii economici vor fi 

notificati corespunzator.  

Anularea Procedurii de Achizitie directa poate fi decisa in situatii precum: 

- au fost depuse numai Oferte inacceptabile sau necorespunzatoare, care nu respecta 

prevederile Documentatiei de Atribuire si a Specificatiilor Tehnice.  

- Pretul Ofertelor este inacceptabil pentru Beneficiarul privat; 

- nu a fost depusa nicio Oferta; 

- s-au identificat erori de fond in documentele achizitiei care nu au fost clarificate inainte de 

data limita de depunere a ofertelor specificata in anunt si nu pot fi corectate decat prin 

reluarea procedurii; 

- s-au manifestat abateri grave de la prevederile Documentatiei de atribuire afectand 

Procedura de Achizitie directa sau care fac imposibila incheierea Contractului de Furnizare; 

- aparitia unor circumstante de tipul fortei majore sau a imposibilitatii fortuite de incheiere sau 

executare a contractului, sau a altor circumstante similare, care sa afecteze Procedura de 

Atribuire sau fac imposibila incheierea Contractului de Furnizare.  

7.2 Ajustarea pretului Contractului de Furnizare : Pretul contractului nu se ajusteaza si nu 

se poate modifica pe parcursul derularii acestuia. 
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7.3 Pretul Contractului este fix şi nu se poate modifica pe parcursul derularii acestuia, şi 

include orice alte costuri legate direct sau indirect de îndeplinirea obligațiilor contractuale de 

către Furnizor, de Subcontractanţii și/sau Furnizorii acestuia şi orice alte aspecte necesare 

pentru executarea şi finalizarea corespunzătoare a obligatiilor contractuale ale Furnizorului şi 

remedierea oricăror deficienţe ale echipamentelor livrate sau ale Lucrărilor executate. 

7.4 Incheierea Contractului de Furnizare: Contractul de Funizare se va negocia si semna 

intr-o perioada de timp rezonabila de la data stabilirii Ofertei castigatoare de catre Comisia de 

evaluare. 

Contractul de Furnizare va mentiona datele de identificare ale celor doua parti semnatare, 

obiectul, valoarea si durata Contractului. Vor fi prevazute in mod expres conditii referitoare la 

livrarea echipamentelor, executia lucrarilor, montaj, prestarea serviciilor, condiții de plată, 

punere în funcțiune, receptie, standarde de calitate, garantii, clauze privind penalitati de 

intarziere,  daune-interese, testari/verificari si avizari ale echipamentelor livrate si ale lucrarilor 

executate, care sa asigure indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor contractuale. 

In cadrul Contractului de Furnizare se va insera obligatia Operatorului economic să asigure 

disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la Contract cu ocazia misiunilor de 

control desfășurate de Autoritatea de Management / Organismele Intermediare din cadrul 

Ministerului Fondurilor Europene sau de alte structuri cu competențe în controlul și 

recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare și sau fondurilor publice naționale 

aferente acestora.  

Documentatia de Atribuire, clarificarile si oferta castigatoare vor face parte integranta din 

Contract, sub forma de anexe. Se va anexa de asemenea un Grafic de timp al indeplinirii 

Contractului. 

In cazul in care Beneficiarul privat, in urma negocierii, nu ajunge sa incheie Contractul de 

Furnizare cu Operatorul economic a carui Oferta a fost stabilita castigatoare, acesta are dreptul 

sa invite la negociere pe urmatorul Operator economic in ordinea stabilita de Comisia de 

Evaluare, pentru a incheia Contractul de Furnizare, sau sa anuleze aplicarea Procedurii de 

Achizitie si sa initieze o noua procedura de atribuire directa intr-un timp rezonabil. 

7.5 Garantii : Se vor solicita la momentul incheierii Contractului de Furnizare, sub forma de 

Scrisori de Garantie Bancara (SGB), neconditionate, irevocabile si executabile la prima cerere, 

guvernate de Regulile Uniforme privind Garantiile la Cerere, URDG nr. 758, eliberate de o 

institutie bancara de renume international, conditie ce va fi mentionata in Contractul de 

Furnizare. 

Garantia pentru plati in avans: pentru plata in avans,  inainte de efectuarea platilor, se va 

solicita SGB in exemplar original sau prin mesaj SWIFT, valabila pana la data de 30.11.2020. In 
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cazul in care durata Contractului de Furnizare se prelungeste cu acordul ambelor Parti, 

Executantul se obliga sa mențină valabila Garanția pentru Restituirea Avansului timp de 30 de 

zile peste durata finalizarii obligatiilor prevazute de acest Contract. 

Pentru garantarea executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale asumate de 

Furnizor, acesta va preda Beneficiarului, în termen de 15 zile de la semnarea Contractului, în 

exemplar original sau prin mesaj SWIFT, o Garanție de Bună Execuție în forma unei Scrisori de 

garanţie bancară în valoare de 10% din Prețul Contractului (exclusiv TVA), valabilă cel puțin 

până la un termen de 30 zile după eliberarea Procesului Verbal de Recepție Finală, în forma 

acceptată în prealabil de Beneficiar.  

În cazul în care nu există niciun eveniment care să îndreptățească Beneficiarul să emită 

pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, Beneficiarul va restitui/emite acord pentru 

diminuarea cu 70% a Garanției de Bună Execuție a Furnizorului după trecerea unei perioade de 

30 de zile de la semnarea Procesului Verbal de Recepție a Punerii în Funcțiune, dar nu înainte 

de a fi soluționate oricare si toate obiectiile și/sau observațiile Dirigintelui de Șantier și/sau ale 

Beneficiarului privind remedierea completă a obiectiilor legate de echipamente si lucrari. 

Restul de 30% din valoarea Garanției de Bună Execuție a Furnizorului se eliberează după 

expirarea perioadei de garanție, respectiv după trecerea unei perioade de 30 de zile de la 

semnarea Procesului Verbal de Recepție Finală, dacă până la acea dată Beneficiarul nu a emis 

pretenții asupra Garanției de Bună Execuție. 

Asigurari : Furnizorul are obligaţia de a încheia cu minim 15 zile inainte de inceperea 

Lucrarilor  o asigurare de tipul „Toate Riscurile” (daune materiale și răspundere față de terți) 

de construcții-montaj care să acopere integral prețul Contractului de Furnizare valabilă până la 

finalizarea Lucrărilor contractate. Aceasta poliță trebuie sa fie în prealabil acceptată de catre 

Beneficiar. Ambele Părţi contractante vor avea dreptul să primească plăţile de la asiguratori. 

Plăţile relevante vor fi destinate acoperirii pagubelor şi pierderilor provocate de orice 

eveniment pentru care s-a încheiat asigurarea si vor acoperi cel putin prejudiciile cauzate de 

orice erori, omisiuni sau acte de neglijenta din partea Operatorului economic castigator, a 

agentilor, subcontractorilor, functionarilor, furnizorilor sau angajatilor sai, care pot surveni pe 

durata indeplinirii Contractului de Furnizare. 

Furnizorul are obligaţia cu minim 15 zile anterior începerii Lucrărilor de a încheia sau de a face 

dovada asigurării de accident pentru personalul Furnizorului care execută Lucrările, dacă 

aceasta asigurare nu este inclusă în asigurarea de tipul “Toate Riscurile”. 
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8. REMARCI FINALE 

Legalitatea si autenticitatea documentelor prezentate de Operatorii economici sunt prezumate. 

Operatorul economic este singurul responsabil de legalitatea si autenticitatea tuturor 

documentelor prezentate, in original sau in copie. 

Analiza documentelor prezentate de Operatorii economici de catre Comisia de Evaluare nu il 

exonereaza de responsabilitate pentru legalitatea si autenticitatea acestora pe Operatorul 

economic in cauza. 
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SECTIUNEA II. SPECIFICATII TEHNICE 
 

 

Specificatia tehnica este parte integranta a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea Ofertei si 

reprezinta ansamblul de cerinte de baza pe care Operatorul economic le va prezenta in Propunerea 

Tehnica. 

Specificatia tehnica este realizata conform cerintelor obiectivului Beneficiarului privat, astfel cum 

acesta este reglementat de Contractul de finantare nr. 194/31.07.2018, cod SMIS 2014+   115900 si in 

conformitate cu regulile de baza mentionate in Documentatia de Atribuire.  

Acest proiect este finantat din contributie publica si din contributia proprie a Solicitantului – Ambro 

S.A. Suceava. Contributia publica este constituita din Fondul European de Dezvoltare Regionala (85 %) 

si din Bugetul de Stat (15 %) si este accesata de Solicitant prin Programul Operational Infrastructura 

Mare 2014-2020, Obiectivul Specific OS 6.4. 

Cheltuielile aferente prezentei documentatii de Achizitie sunt cheltuieli neeligibile si sunt suportate 

integral de beneficiar. Procedura de achizitie este cea de Atribuire directa, pe baza analizei ofertelor 

Operatorilor economici. 

 

1. Aspecte generale 

 
In prezent, statia de conexiuni 6kV a AMBRO SA, care asigura alimentarea cu energie electrica de la 
DELGAZ GRID Suceava si distributia acesteia la consumatorii interni, este compusa din: 

- Statie de conexiuni 6kV 800MVA – alimentata din statia de transformare 110/6kV Delgaz Grid 
prin intermediul a 2 fideri 6kV  9 x (3x185mmp Al) fiecare. In prezent un fider este activ si unul 
rezerva calda; 

- Conform ATR 1133/18.08.1999 cablurile de sosire apartin Ambro; 
- Statie de conexiuni 6kV 200MVA, alimentata din statia 6kV 800MVA prin intermediul a 3 fideri, 

din care sunt alimentati consumatorii de 6kV din incinta Ambro SA ;  
- masura energiei este realizata fizic in prezent cu contori de energie montati in statia 6kV Ambro 

instalati in cofrete tip BMPT. 
 
Achizitia este determinata de intentia Beneficiarului de a inlocui statia electrica existenta de 
conexiuni 6kV, echipata cu celule vechi cu un grad avansat de uzura morala si tehnica, si de a construi 
o statie electrica de conexiuni 6kV noua cu echipamente moderne. Totodata beneficiarul va monta o 
instalatie de cogenerare avand generator de 6,57 MW putere nominala conform proiect (putere 
maxima posibila 7,52 MW) ce va debita pe bara de 6kV a noii statii de conexiuni. Statia de conexiuni 
6kV va fi montata in container de tip anvelopa prefabricata, modulara conform specificatie tehnica 
E.FT1. Containerul va avea 3 compartimente: compartiment servicii interne, compartiment conexiuni 
6kV si compartiment baterii condensatoare. Containerul va fi amplasat in vecinatatea statiei electrice 
de conexiuni 6kV existente, conform planului E3.01. 
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Avand in vedere faptul ca se doreste ulterior demolarea cladirii existente, in care este amplasata 
acum statia electrica de conexiuni actuala de 6 kV, dar si transformatoarele 6kV/0,4kV si statia 
electrica de 0,4 kV aferente atelierului CET/STCA (servicii interne), proiectul implica si lucrarile de 
reamplasare ale transformatoarelor si realizarea unei noi statii electrice de 0,4 kV. 
 
Achizitia statiei electrice de conexiuni de 6 kV si lucrarile de reamplasare TRAFO 6kV/0,4KV, impreuna 
cu realizarea statiei electrice de 0,4kV - servicii interne, implica urmatoarele : 

- Furnizarea de echipamente electrice necesare pentru realizarea proiectului; 
- Executarea de lucrari de montaj ale echipamentelor electrice, realizarea conexiunilor de 

alimentare cu energie de la DELGAZ GRID si de distributie a energiei electrice (6 kV) la 
consumatorii interni AMBRO SA, lucrari de montaj/reamplasare aferente TRAFO si statiei 
de 0,4kV servicii interne; 

- Servicii de proiectare si asistenta tehnica de santier aferente proiectului; 
- Organizarea de santier necesara pentru realizarea lucrarilor aferente proiectului. 

 

2. Descrierea proiectului 

 

2.1 Documentatia trateaza modernizarea si relocarea statiei electrice de conexiuni 6kV  din incinta 

AMBRO SA. Modernizarea statie consta in: 

2.1.1 Montarea unui container metalic (structura metalica si panouri sandwich) cu destinatia 

„statie electrica de conexiuni de 6kV”; Aceasta va fi prevazut cu:  
o instalatii electrice : paratrasnet,  priza de pamant, iluminat normal si de siguranta, de 

forta 
o instalatii electrice curenti slabi : detectie incendiu, senzorii vor fi conectati la o 

centrala detectie aflata in cladirea grupului de cogenerare, instalatie de stingere 
incendiu cu inergen 

2.1.2 Realizarea prizei de pamant interioare + exterioare necesara statiei electrice; 
2.1.3 Crearea unei bare de 6kV la care se vor racorda 21 de celule active + 3 celule de 

rezerva dupa cum urmeaza: 
Sectia A :  

- CB_A_1 - Cupla longitudinala + ridicare bare 

- CB_A_2 - Feeder 1 – st 21 

- CB_A_3 - Feeder 2 – st.21  

- CB_A_4 - Rezerva 

- CB_A_5 - Feeder 1 – st.28 

- CB_A_6 - Feeder 2 – st 28 

- CB_A_7 - Rezerva 

- CB_A_8 - Trafo servicii interne 1 -  1000 kVA 

- CB_A_9 - Generator 

- CB_A_10 - Sosire 1 DELGAZ GRID (EON-1) 

- CB_A_11 - Celula condensatori 

- CB_A_12 - Masura 
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Sectia B :  

- CB_B_1 - Cupla + ridicare bare 

- CB_B_2 - Trafo T1 carton ondulat 

- CB_B_3 - Trafo T2 carton ondulat 

- CB_B_4 - ST 6kV treapta 1 

- CB_B_5 - TR1  treapta 1  

- CB_B_6 - Feeder 3 - st.21  

- CB_B_7 - Feeder 3 – st. 3 

- CB_B_8 - Trafo servicii interne 2 1000kVA  

- CB_B_9 - Rezerva 

- CB_B_10 - Sosire 2 DELGAZ GRID (EON-2)  

- CB_B_11 - Celula condensatori  

- CB_B_12 - Masura 
 

2.1.4 Alimentarea barei de 6kV proiectate din statia de transformare 110/6kV a a 
operatorului de distributie energie dupa cum urmeaza: 

2.1.4.1 Varianta 1 - inlocuire fideri existenti cu 2 fideri noi 6kV  
2.1.4.2 Varianta 2 (optionala) - un fider de alimentare nou si unul refolosit, cu mufarea 

in vederea conexiunii in containerul statiei 6kV), care se va cota separat. 

Decizia Beneficiarului privind alegerea uneia dintre cele doua variante se va lua 
in perioada de negociere a Ofertelor. 

Conform ATR 1133/18.08.1999 cablurile de sosire apartin Ambro si vor fi inlocuite 
cablurile existente cu unele noi. Sarcina maxima absorbita in prezent este de maxim 
13MVA, pentru calcule a fost  considerat un consum maxim de 16MVA. Cablurile de 
racord vor fi dimensionate pentru 20MVA la cererea clientului final. Cablurile nou 
proiectate vor fi instalate pe poduri de cabluri in canal de cabluri existent si canal 
cabluri nou proiectat. 

2.1.5 Preluarea consumatorilor alimentati in 6kV din noua bara 6kV. Se va realiza prin 
mufarea cablurilor existente in zona estacadei existente cu cabluri noi racordate in 
noua statie 6kV. Cablurile nou proiectate vor fi instalate pe poduri de cabluri in canal 
de cabluri existent si canal cabluri nou proiectat. Pentru a nu afecta integritatea 
estacadei existente, se va proiecta un stalp metalic nou, prevazut cu o platforma pe 
care vor fi realizate si mufele de cabluri.  

2.1.6 Realizarea serviciilor proprii c.a. si c.c. necesare conexiunilor de 6kV in noul 
amplasament; 

2.1.7 Baterie de compensare factor de putere 6 kV montata in containerul statiei de 6kV 
(optional), care se va cota separat. Containerul statiei de conexiuni 6 kV va avea 
prevazut spatiul necesar pentru montarea bateriei de compensare factor de putere 6 
kV. Decizia Beneficiarului privind achizitia bateriei de compensare se va lua in 
perioada de negociere a Ofertelor. 

2.1.8 Implementare sistem SCADA la nivel de Camera de Comanda Statie electrica pentru 
monitorizare stare echipamente si consumuri energie; 
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2.1.9 Montare post de transformare 6/0,4kV 2x1000kVA in anvelopa de beton aferenta  
serviciilor interne ale platformei si preluarea consumatorilor de 0,4kV aferenti. Cabluri 
existente vor fi demontate, acestea vor fi inlocuite cu cabluri nou proiectate. Acestea 
vor fi instalate in pamant de la postul trafo la estacada existenta, iar pe estacada vor fi 
instalate pe jgheaburi existente. Pentru a nu afecta integritatea estacadei existente se 
va proiecta un stalp metalic nou. 

2.2 Prezenta documentatie trateaza strict statia de conexiuni 6kV nou proiectata si postul de 

transformare 6/0,4kV 2x1000kVA nou proiectat, alte statii electrice din incinta AMBRO SA 

nefacand parte din documentatie. 

2.3 Serviciile de proiectare aferente prezentei documentatii de achizitie cuprind: 

  Pentru instalatii electrice vor fi intocmite documente necesare pentru :  

 realizare documentatie obtinere avize 
 proiect DTAC  
 proiect PT +DE  
 proiect As built 
 avizare documentatie la diverse autoritati  
 urmarire lucrari si participate la faze determinante 
 asigurarea asistentei tehnice pe santier 

Intocmirea documentatie faza PT + DE presupune insusirea solutiei de catre ofertant,  a solutiei 
prezentate in caietul de sarcini. Oferta va include, urmarire executie lucrari, participarea la fazele 
stabilite pe durata lucrarilor, realizarea de dispozitii de santier daca va fi cazul. 

Eventualele modificari la documentatiile puse la dispozitie se fac :  
- cu acordul proiectantului initial  
- ofertantul poate reface documentatia pusa la dispozitie, cu acordul scris al proiectantul initial.  

Documentatiile PT+DE vor contine dupa caz:  

ELECTRICE 

CURENTI TARI   
 plan situatie 
 plan amplasare statie 6kV  
 planuri instalatie protectie la trasnet  
 planuri instalatie legare la pamant 
 scheme monofilare distributie 6kV, PT2x1000kV, tablouri joasa tensiune 
 specificatii echipamente 
 jurnale de cabluri  
 calcule retea + calcule protectii  
 borderou documentatii 
 memoriu tehnic 
 documentatie referitoare la securitate si sanatate 
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 plan control calitate 

CURENTI SLABI 
 borderou documentatii 
 memoriu tehnic 
 avize, declaratii conformitate 
 plan amplasare echipamente 
 schema bloc 

 Proiectul PT va fi avizat obligatoriu de catre distribuitorul  de energie electrica. 

3 Cerinte generale pentru elaborarea ofertei 

3.1 Se va tine cont de solutiile prezentate prin proiectul aferent documentatiei de atribuire din 

Anexele 3-8. 

3.2 Echipamentele si materialele necesare sunt prevazute in listele aferente proiectului, pe 

categorii de echipamente/lucrari. 

3.3 Se vor preda beneficiarului documentatiile tehnice si certificatele de calitate/conformitate 

pentru echipamentele livrate. 

3.4 Va fi intocmita astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu 

Proiectul Tehnic si anexele acestuia; 

3.5 Va contine valoarea pentru realizarea Organizarii de Santier si o va fundamenta pe baza unei 

Liste cu cantitati de lucrari (Formular - F3); 

3.6 Ofertantul are obligația de a include in oferta sa executarea bransamentelor provizorii a 

utilitatilor (energie electrica, apă, canalizare) pentru realizarea Organizarii de Santier; 

Cheltuielile aferente consumului  utilitatilor santierului vor fi acoperite de Beneficiar; 

3.7 Se va tine cont de obligatia Furnizorului de a asigura toate utilajele, masinile si instrumentele, 

inclusiv montarea lor (unde este cazul) necesare la indeplinirea pentru  realizarea si finalizarea 

proiectului;  

3.8 In cazul executiei lucrarilor: 

3.8.1     Oferta va contine prezentarea modului de realizare a acestora. Se vor descrie: abordarea 

generala (metodologia) pentru realizarea lucrarilor; succesiunea tehnologica de realizare 

a lucrarilor; 

3.8.2 Va contine planul calitatii propus pentru executia lucrarii. Se va avea in vedere modul de 

prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la fiecare lucrare, gradul de 

acoperire a cerintelor de calitate prin procedurile tehnice de executie care urmeaza a fi 

aplicate: Plan de control calitate, verificari si incercari. Se va anexa PCCVI (plan control 

calitate, verificari si inspectii) si lista procedurilor tehnice de executie din cadrul 

manualui integrat al sistemului calitatii; 
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3.8.3 Va contine un program de lucru pentru executia lucrarii cu descrierea pe scurt a 

activitatilor principale, aratand ordinea si durata in care Ofertantul isi propune sa 

realizeze lucrarile (Formular F6); 

3.8.4 Va contine organigrama care sa reflecte relatiile dintre toate persoanele responsabile de 

indeplinirea contractului; organigrama va fi insotita de o scurta descriere a 

responsabilitatilor fiecarei persoane specificata in structura acesteia; 

3.9 Prezentarea Declaratiei prin care Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei a 

tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii (SSM), precum si 

reglementarile obligatorii in domeniile Mediului si social, stabilite prin legislatia adoptata la 

nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, 

conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul 

executarii contractului de lucrări – Formularul 10. 

3.10 Se vor respecta obligatiile stipulate in legislatia specifica: 
3.9.1 Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
3.9.2 OG nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale 

asa cum a fost aprobata prin Legea nr. 440/2002   
3.9.3 HG 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, 

echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie 
3.9.4 Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
3.9.5 C56-02 - Normativ pentru verificarea calităţii si recepţia lucrărilor de instalaţii aferente 

construcţiilor; 
3.9.6 HG nr. 272/ 1994 - Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii; 
3.9.7 HG nr. 273 / 1994 - Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente acestora; 
3.9.8 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente 

clădirilor, indicativ I7- 2011; 
3.9.9 NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri 

electrice; 
3.9.10 NTE 006/06/00 - Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in 

retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV 
3.9.11 PE101-85- Normativ pentru construcția instalațiilor electrice de conexiuni şi 

transformatoare cu tensiuni peste 1kV; 
3.9.12 PE 111-1/92 – Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi transformare. 

Întreruptoare de înaltă tensiune; 
3.9.13 PE 111-2/92 – Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi transformare. 

Transformatoare  de  tensiune; 
3.9.14 PE 111-3/92 – Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi transformare. 

Transformatoare  de  curent; 
3.9.15 PE 111-5/92 – Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi transformare. 

Separatoare  de  înaltă tensiune; 
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3.9.16 PE 111-8/88 – Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi transformare. 
Servicii proprii de curent alternativ; 

3.9.17 PE 102/1985 –Normativ pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor electrice de 
distribuţie cu tensiuni până la 1000Vc.a. în unităţi energetice ; 

3.9.18 PE 103/1992 – Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor 
electroenergetice la solicitări mecanice şi termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit; 

3.9.19 PE 112/1993 – Normativ pentru proiectarea instalaţiilor de curent continuu din centrale 
şi staţii electrice; 

3.9.20 1.E-Ip 25-95 -  Indreptar de proiectare a staţiilor electrice. Servicii proprii de curent 
continuu; 

3.9.21 PE 504/96 - Normativ privind proiectarea sistemelor de circuite secundare ale staţiilor 
electric; 

3.9.22  PE 501/85 - Normativ privind proiectarea protecţiilor prin relee şi automatizărilor 
instalaţiilor electrice ale centralelor şi staţiilor;  

3.9.23 PE 148/94 - Instrucţiuni privind condiţiile generale de protecţie antiseismică a 
instalaţiilor tehnologice din staţiile electrice; 

3.9.24 NTE 001/03/00 - Normativ pentru alegerea izoalţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia 
instalaţiilor energetice împotriva supratensiunilor; 

3.9.25 PE 103/92 – Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor 
electroenergetice la solicitari mecanice si termice in conditiile curentilor de scurtcircuit; 

3.9.26 PE 116/94 – Normativ de incercari si masuratori  la echipamente si instalatii electrice 
3.9.27 RE-Ip 30/2004 – Indrumar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant 
3.9.28 SR EN 61140/2002  - Protecţia împotriva şocurilor electrice; 
3.9.29 NP 061 – 02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial 

din cladiri; 
3.9.30 SR EN 1838:2003 - Aplicaţii ale iluminatului. Iluminatul de siguranţă; 
3.9.31 SR 12294 - Iluminatul de siguranţă în industrie; 
3.9.32 PE 120/1994 - Instrucţiuni privind compensarea puterii reactive în reţelele electrice, si la 

consumatorii finali; 
3.9.33 Codul reţelelor electrice de distribuţie ANRE; 
3.9.34 Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea muncii; 
3.9.35 Norme generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin ordin nr. 

163/28.02.2007; 
3.9.36 PE 009/93 - Norme de prevenire şi stingere a incendiilor pentru ramura energiei 

electrice; 
3.9.37 P 118 – 1999 - Normativ pentru siguranţa la foc a clădirilor. 
3.9.38 P 118/3 – 2015 – Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor – Instalatii de 

detectare, semnalizare si avertizare incendiu; 
3.9.39 DGPSI-004/2001 Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de 

incarcari electrostatice.         
 

3.10 Specificatiile tehnice in detaliu aferente lucrarilor specifice ale proiectului sunt prezentate in 

urmatoarele Anexe ale documentatiei de atribuire: 

Anexa 3 - Specificatii tehnice Instalatii electrice curenti tari 
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Anexa 4 - Specificatii tehnice Instalatii electrice curenti slabi 

Anexa 5 - Calcule de retea  

Anexa 6 - Anexe specificatii tehnice 

Anexa 7 - Liste de materiale, centralizator instalatii electrice 

Anexa 8 - Sistem de stingere incendiu cu inergen 

 

 

4 Obiectul Contractului de Furnizare 

 
4.1 Titlul achiziției: Achizitie de utilaje si echipamente – partea neeligibila, respectiv Statie electrica 

de conexiuni 6 kV, din cadrul Proiectului “Cresterea eficientei energetice operationale la SC 
Ambro SA Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta“. 

4.2 Obiectul Contractului il constituie furnizarea Echipamentelor pentru Achizitie de utilaje si 
echipamente – partea neeligibila, respectiv Statie electrica de conexiuni 6 kV, din cadrul 
Proiectului “Cresterea eficientei energetice operationale la SC Ambro SA Suceava prin 
implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta“ și prestarea Activităților Conexe 
(proiectarea, asistența tehnică, fabricarea, livrarea, asamblarea, montajul, instruirea, testarea şi 
darea în exploatare de către Furnizor a Echipamentelor), conform conform termenilor si 
conditiilor din acest Contract, precum si in conformitate cu Anexa 1 – Documentatia de Atribuire, 
Anexa 2 – Oferta Furnizorului, Anexa 3 – Graficul de timp al indeplinirii Contractului si Anexa 4 – 
Testarile de Performanta. 

4.3 Prin incheierea Contractului de Furnizare, Furnizorul se obligă să furnizeze Echipamentele si 
materialele, executia şi finalizarea lucrǎrilor de montaj si realizarea serviciilor de proiectare si 
asistenta tehnica pe santier, inclusiv Activitățile Conexe, pentru statia electrica de conexiuni de 6 
kV, cuprinzand: 

4.3.1  Furnizarea si instalarea in Locația Proiectului a unui container (structura metalica si 
panouri sandwich) cu destinatia „statie electrica de conexiuni de 6kV”; Acest container 
va fi prevazut cu :  
4.3.1.1 instalatii electrice : paratrasnet,  priza de pamant, iluminat normal si de 

siguranta, de forta; 
4.3.1.2 instalatii electrice curenti slabi: detectie incendiu ; senzorii vor fi conectati la o 

centrala de detectie aflata in cladirea grupului de cogenerare, instalatie de 
stingere incendiu cu inergeni;  

4.3.1.3 prize de pamant interioare + exterioare necesare statiei electrice. 
4.3.2 Crearea unei bare de 6kV la care se vor racorda 21 de celule active si 3 celule de 

rezerva. 
4.3.3 Realizarea alimentarii barei de 6 kV din statia de transformare 110/5kV a 

distribuitorului de energie dupa cum urmeaza: 

4.3.3.1 Varianta 1 - inlocuire fideri existenti cu 2 fideri noi 6 kV; 
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4.3.3.2 Varianta 2 (optionala) - un fider de alimentare nou si unul refolosit, cu 
mufarea in vederea conexiunii in containerul 6 KV. 

Decizia Beneficiarului privind alegerea uneia dintre cele doua variante se va lua in perioada 
de negociere a Ofertelor. 

4.3.4 Realizarea alimentarii consumatorilor interni alimentati in 6kV din noua bara 6kV, prin 
mufarea cablurilor existente in zona estacadei existente cu cabluri noi racordate in 
noua statie 6kV.  

4.3.5 Realizarea serviciilor proprii c.a. si c.c. necesare conexiunilor de 6kV in containerul 
statiei.  

4.3.6 Baterie de compensare factor de putere 6 kV montata in containerul statiei de 6kV 
(optional). Containerul statiei de conexiuni 6 kV va avea prevazut spatiul necesar 
pentru montarea bateriei de compensare factor de putere 6 kV. Decizia Beneficiarului 
privind achizitia bateriei de compensare se va lua in perioada de negociere a 
Ofertelor. 

4.3.7 Implementare sistem SCADA la nivel de Camera de Comanda Statie electrica pentru 
monitorizare stare echipamente si consumuri energie. 

4.3.8 Montare post de transformare 6/0,4kV 2x1000kVA in anvelopa de beton aferent 
serviciilor interne ale platformei si preluarea consumatorilor de 0,4kV aferenti.  

4.3.9 Realizarea serviciilor de proiectare aferente prezentei achizitii cuprinzand : 
4.3.9.1 realizare documentatie obtinere avize 
4.3.9.2 proiect DTAC  
4.3.9.3 proiect PT +DE  
4.3.9.4 proiect As built 
4.3.9.5 avizare documentatie la diverse autoritati  
4.3.9.6 urmarire lucrari si participate la faze determinante 
4.3.9.7 avizare proiect PT de catre distribuitorul  de energie electrica 
4.3.9.8 asigurarea asistentei tehnice pe santier. 

4.3.10 Livrarea tuturor materialelor si echipamentelor, inclusiv dotările necesare pentru 
realizarea proiectului. 

4.3.11 Executarea oricăror lucrări temporare în cadrul Şantierului (inclusiv drumuri, trotuare, 
traverse şi garduri) care ar putea fi necesare pentru utilizarea publică şi protecţia 
cetăţenilor, proprietarilor şi ocupanţilor parcelelor adiacente de teren. 

4.3.12 Punerea la dispoziţie pe costul său a tuturor echipamentelor şi forţei de lucru pe 
Locatia Proiectului necesare conform prevederilor Contractului incheiat şi/sau 
legislaţiei aplicabile în Romania pentru indeplinirea obiectivelor Contractului. 

4.3.13 Realizarea testelor tehnologice, punerea in funcţiune şi realizarea testelor de 
performanta pentru Echipamentele furnizate si Lucrările executate conform 
prevederilor prezentului Contract. Acestea vor include: 

 Verificarile si testele inainte de punerea in functiune; 

 Punerea in functiune si atingerea parametrilor de functionare; 

 Realizarea testelor de performanta; 

 Instruirea specifica a personalului ce va deservi statia electrica, pentru a asigura 
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exploatarea adecvata a Echipamentului. 

4.3.14 Furnizarea documentaţiei tehnice privind echipamentele livrate si lucrările executate: 
înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul indeplinirii 
obiectivelor Contractului, precum și celelalte documentații întocmite conform 
reglementărilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor/serviciilor. 

4.3.15 Orice lucrări de eliberare, depozitare şi furnizare a echipamentelor, instalatiilor, 
dotărilor şi a materialelor care au legatură cu sau sunt în conexiune cu prezenta 
achizitie. 

4.3.16 Curatarea zilnică a zonelor de lucru, inclusiv transportul deşeurilor şi gunoaielor din 
Șantier care au legatură cu Lucrările. 

4.3.17 Asigurarea securității Șantierului (incluzând, fără limitare, garduri de protecţie, 
iluminatul, supravegherea Lucrărilor) până la finalizarea şi recepţia Lucrărilor; 
Asigurarea siguranţei (măsurilor de protecţie) tuturor persoanelor care au autorizaţie 
de a fi prezente pe Şantier. 

4.3.18 Sanatatea şi securitatea muncii pe toată perioada de derulare a Contractului, inclusiv 
pregătirea şi menţinerea tuturor condiţiilor de securitate pentru Lucrări in 
conformitate cu legislaţia aplicabilă în România. 

4.3.19 Asigurarea masurilor de protectia mediului în conformitate cu legislaţia aplicabilă în 
România. 

4.3.20 Orice alte lucrări (fie că sunt permanente sau temporare) care sunt în legatură cu 
Lucrările (inclusiv cele auxiliare) necesare pentru îndeplinirea completă şi la timp a 
obligaţiilor sale din prezentul Contract, pe spezele sale, după cum este indicat de către 
Beneficiar, în scopul finalizării Proiectului, indiferent dacă astfel de lucrări sunt sau nu 
specificate în mod expres în Contract, în Proiectul Tehnic şi/sau în documentația 
menționată anterior însă sunt necesare pentru îndeplinirea tuturor cerinţelor legale în 
vederea obţinerii de către Beneficiar a autorizaţiilor, conform reglementărilor în 
vigoare. 

4.4 Garantie echipamente livrate, lucrari executate  – minim 24 de luni 

4.5 Date pentru testul de performanta - Condiții de fiabilitate: 
4.5.1 Anduranța mecanică (număr manevre în gol)  ≥ 30 000 
4.5.2 Anduranța electrică (număr manevre la In)  ≥ 10 000  
4.5.3 Număr ruperi la scurtcircuit maxim > 100 
4.5.4 Interval între două verificări vizuale consecutive în exploatare - 5 ani 

4.6 Alte documente :  

Lista cu piese de schimb şi scule speciale recomandate, inclusiv dotările NPM şi PSI 
Lista încercărilor de tip, individuale si de santier 
Cartea tehnică cu specificarea condiţiilor de montaj, punere în funcţie, mentenanță şi 
exploatare redactată în limba română 
Certificate de probe pentru teste. 
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SECTIUNEA III. FORMULARE 

 

Formular 1 

 

 

OPERATOR ECONOMIC 

..................................... 

 

Inregistrat la sediul Beneficiarului privat 

AMBRO S.A. Suceava 

nr. .......... / .......... 

  

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

Catre AMBRO S.A. Suceava Str. Calea Unirii nr. 24,  

Suceava, cod postal 720019, Judetul Suceava  

 
Ca urmare a invitatiei de participare primita prin e-mail in data de ........................................... 
/(ziua/luna/anul), privind aplicarea Procedurii de Atribuire directa pentru Contractul de Furnizare 
”Achizitie de utilaje si echipamente – partea neeligibila, respectiv Statie electrica de conexiuni 6 
kV” in cadrul Proiectului „Cresterea eficientei energetice operationale la SC AMBRO SA Suceava prin 
implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta”. 

 

Noi .............................................................................. / (numele Operatorului economic) va trimitem 

alaturat urmatoarele : 

- Documentele privind indeplinirea cerintelor pentru elaborarea Ofertei, in format electronic, original 

sau in copie legalizata; 

- Propunere Tehnica si Propunere Financiara; 

- orice alte documente insotitoare. 

 

Avem speranta ca Oferta noastra este corespunzatoare si va satisface toate cerintele. 

 

Data completarii: 

  

Operator economic,   

..................................... 

(Semnatura autorizata) 
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    Formular 2  

 

OPERATOR ECONOMIC 

....................................................... 

 

 

 

 

DECLARATIE DE ELIGIBILITATE 

 
Subsemnatul ............................................................. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate) 
reprezentant legal/imputernicit/administrator al .................................................................................... 
(denumirea si adresa Operatorului economic), in calitate de Operator economic in Procedura de 
Atribuire directa pentru Contractul de Furnizare ”Achizitie de utilaje si echipamente – partea 
neeligibila, respectiv Statie electrica de conexiuni 6 kV” in cadrul Proiectului „Cresterea eficientei 
energetice operationale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare 
de inalta eficienta”, organizata de AMBRO S.A, Str. Calea Unirii nr. 24, Suceava, 720019, Suceava, 
Romania, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din Procedura de atribuire directa 
si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, urmatoarele : 

 

a. Nu exista o hotarare judecatoreasca definitiva, in ultimii 5 ani, privind condamnarea mea pentru 

participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani; 

 

b. Compania pe care o reprezint nu este in stare de faliment sau de lichidare, afacerile nu sunt 

conduse de un administrator judiciar si/sau activitatile comerciale nu sunt suspendate si/sau nu fac 

obiectul unui aranjament cu creditorii si/sau nu suntem intr-o situatie similara cu cele anterioare; 

 

c. Compania pe care o reprezint si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a 

contributiilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare in ………...............…...........….. (tara de 

rezidenta a Operatorului economic);  

 

d. In ultimii 2 ani compania pe care o reprezint si-a indeplinit obligatiile contractuale si nu au fost 

motive imputabile acesteia care sa produca grave prejudicii partenerilor sai de contract; 

  

e. Subsemnatul nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva si irevocabila a unei 

instante judecatoresti pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 

unei greseli de natura profesionala; 

 

 f. Compania pe care o reprezint nu a prezentat informatii false si va prezenta toate documentele 

solicitate de catre Beneficiarul privat, in scopul demonstrarii indeplinirii cerintelor din Documentatia 

de Atribuire; 
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Subsemnatul declar ca informatiile prezentate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

Beneficiarul privat AMBRO S.A. Suceava are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 

declaratiei noastre, orice documente doveditoare de care dispun, cu privire la orice aspect tehnic si 

financiar legat de activitatea noastra. 

 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, companie, banca sau alte persoane juridice, sa 

furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Beneficiarului privat cu privire la orice aspect tehnic 

sau financiar legat de activitatea noastra.  

 

Data completarii: 

 

 

Operator economic, 

 

.............................................. 

(semnatura autorizata)  
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Formular 3 

OPERATOR ECONOMIC 

........................................... 

 

CERTIFICARE DE PARTICIPARE CU O OFERTA INDEPENDENTA 

 

I. Subsemnatul ........................................................... (nume si prenume in clar a persoanei 

autorizate) reprezentant legal/imputernicit/administrator al ................................................................. 

.............................. (denumirea si adresa Operatorului economic), in calitate de Operator economic 

in Procedura de Atribuire directa pentru Contractul de Furnizare ” Achizitie de utilaje si echipamente 

– partea neeligibila, respectiv Statie electrica de conexiuni 6 kV” in cadrul Proiectului „Cresterea 

eficientei energetice operationale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalatii de 

cogenerare de inalta eficienta”, organizata de AMBRO S.A, Str. Calea Unirii nr. 24, Suceava, cod 

720019, Suceava, Romania certific ca toate informatiile incluse in prezenta Oferta sunt complete si 

corecte din toate punctele de vedere. 

II. Prin prezenta certific urmatoarele: 

  1. Am citit si am inteles continutul acestui Certificat; 

  2. Sunt de acord sa fiu descalificat din Procedura de Atribuire directa daca cele declarate se 

dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice fel; 

  3. Oferta depusa a fost elaborata in mod independent de orice alt concurent, fara 

consultarea, comunicarea sau alte aranjamente cu acestia; 

  4. Oferta depusa nu contine elemente rezultate din aranjamente cu concurentii privind 

pretul, formulele de calcul, sau alte elemente cu relevanta pentru obiectul acestei Proceduri de 

Atribuire directa; 

  5. Oferta depusa nu contine elemente rezultate din aranjamente cu concurentii privind 

calitatea, cantitatea sau alte specificatii particulare ale produselor si serviciilor oferite; 

  6. Detaliile prezentate in aceasta Oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, unui alt 

concurent inainte de momentul oficial de deschidere a Ofertelor, stabilit de Beneficiarul privat. 

III. Declar ca toate informatiile mentionate in prezentul Certificat sunt adevarate si conforme cu 

realitatea. 

 

Data completarii: 

 

Operator economic, 

..........................................      

(semnatura autorizata)        
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Formular 4 

OPERATOR ECONOMIC 

......................................... 

  

INFORMATII PRIVIND SITUATIA 
ECONOMICA SI FINANCIARA A OPERATORULUI ECONOMIC 

 

1. Informatii generale  

   - Denumirea Operatorului economic:  

  -  Numarul de inregistrare: 

-  Cod TVA/CUI: 

  -  Adresa sediului: 

 Telefon: 

 Fax: 

 E-mail: 
- Certificat de inregistrare ________________________________________________ 
       (numarul, data si locul inregistrarii) 

- Domeniul de activitate: _________________________________________________ 
       (conform prevederilor din statut) 

- Puncte de lucru/reprezentante locale, daca exista: __________________________ 
                                                               (informatii complete)  

- Principala piata pe care activeaza: …………………………………................................................ 

2. Date financiare conform situatiilor financiare incheiate in perioada 2016-2018: 

 

 2016 
RON 

2017 
RON 

2018 
RON 

Cifra de afaceri    

Rezultatul din exploatare (Venituri din 
exploatare minus Cheltuieli din exploatare)  

   

Rezultatul exercitiului financiar 
(Profit/Pierdere) 

   

Numar salariati    

Active totale/Datorii totale (RSG – 
indicator solvabilitate) 

   

 

Data completarii: 

Operator economic,  

....................................................... 

(semnatura autorizata)  
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Formular 5 

OPERATOR ECONOMIC 

...................................................................   

   

 

CAPACITATE TEHNICA SI EXPERIENTA ANTERIOARA  

 

Descrierea Experientei Anterioare: Minim 2 contracte de furnizare/lucrari de montaj 

echipamente electrice si instalatii de 6 kV in ultimii 10 ani, dintre care cel putin 1 contract de 

furnizare si montaj statii electrice de 6 kV. 

Nr. 

crt. 

Beneficiar - 

Client 

(adresa 

completa) 

Obiectul 

Contractului 

de furnizare/  

lucrari de 

montaj instalatii 

si echipamente 

electrice de 6 kV 

Contract de 

furnizare si 

montaj statii 

electrice de 6 kV 

DA/NU 

Anul/ 

perioada 

de executie 

a lucrarii 

Calitatea 

operatorului 

conform 

Nota 1 

Scrisori de 

recomandare 

DA/NU 

1       

2       

3       

4       

5       

.....       

Nota 1: Calitatea sub care Operatorul economic a participat la indeplinirea Contractului: 
(Mentionati optiunea corespunzatoare in tabel) 

 Contractor unic sau Contractor lider (liderul unei Asociatii de Contractori) 

 Contractor asociat 

 Subcontractor 

Nota 2: In cazul Asocierii unor Operatori economici, experienta este acceptata in mod cumulativ 

pentru unul sau toti operatorii economici din cadrul Asocierii respective. Formularul 5 va 

fi completat de toti toti operatorii economici din cadrul Asocierii respective. 

2. Daca s-au inregistrat litigii legate de indeplinirea obligatiilor contractuale, natura lor si cum au 

fost rezolvate: 

……………………………………………..........................…......................................................................... 
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3. Alte aspecte relevante prin care Operatorul economic isi sustine experienta in proiecte 

similare: 

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

........................................................................................................................................................ 

 

 

Data completarii: 

 

Operator economic, 

..........................................  

(semnatura autorizata) 
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            Formular 6 

OPERATOR ECONOMIC         

....................................... 

 

 FORMULAR OFERTA FINANCIARA  

 

Catre AMBRO S.A. Suceava Str. Calea Unirii nr. 24,  

Suceava, cod postal 720019, Judetul Suceava  

   
 

 Domnilor, 

  
1.   Examinand Documentatia de Atribuire, pentru elaborarea si prezentarea unei Oferte, 

subsemnatul ................………………...........................………, reprezentant al Operatorului economic 

................................................................................................. (numele Operatorului economic), ne 

obligam ca, in conformitate cu prevederile si cerintele din Documentatia de Atribuire mai sus 

mentionata, sa furnizam conform contractului de „Achizitie de utilaje si echipamente – partea 

neeligibila, respectiv Statie electrica de conexiuni 6 kV” in cadrul Proiectului „Cresterea eficientei 

energetice operationale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare 

de inalta eficienta”, conform Specificatiilor Tehnice din Documentatia de Atribuire, la un pret de 

................................................................. RON (exclusiv TVA). 

2.  Intelegem ca, in situatia in care Oferta noastra este stabilita drept castigatoare, sa furnizam 

echipamentele si instalatii, sa executam lucrarile si sa realizam serviciile conform prevederilor 

Contractului de Furnizare. 

3.  Intelegem sa mentinem aceasta Oferta valabila pentru o durata de 90 zile, respectiv pana la 

data de ………...................…. si ca ea ramane obligatorie pentru noi fiind acceptata oricand inainte de 

expirarea perioadei de valabilitate. 

4.  Pana la incheierea si semnarea Contractului de Furnizare, aceasta Oferta, impreuna cu 

Notificarea trimisa de dvs., prin care Oferta noastra este stabilita drept castigatoare, vor constitui 

documente angajante pentru noi.  

5.  Nu depunem o Oferta alternativa. 

 

Data completarii: 

 

Operator economic, 

.......................................... 

(semnatura autorizata)        
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Formular 7 

OPERATOR ECONOMIC        

....................................... 

CENTRALIZATOR DE PRETURI 

Nr. 
crt. 

Denumirea furniturii 
Pret ofertat, RON 

exclusiv TVA 

1.  Container statie electrica de conexiuni 6 kV  

2.  Celule electrice medie tensiune  

3.  Baterie condensatoare 6kV 4Mvar  

4.  Servicii interne curent alternativ  

5.  Servicii interne curent continuu  

6.  Baterie de acumulatoare  

7.  Instalatii electrice de iluminat si forta statie electrica de conexiuni 6 kV   

8.  Legare la pamant statie electrica de conexiuni 6 kV  

9.  
Instalatie de protectie impotriva trasnetului statie electrica de 

conexiuni 6 kV 

 

10.  Racorduri 6 kV DELGAZ – Statie electrica de conexiuni 6 kV  

11.  Alimentare cu energie consumatori 6 kV  

12.  Sistem SCADA  

13.  Post de transformare 2x1000KVA – servicii proprii platforma industriala  

14.  Instalatii electrice curenti slabi statie electrica de conexiuni 6 kV  

15.  Sistem de stingere incendiu cu inergen  

16.  Organizare de santier  

17.  Servicii de proiectare si asistenta tehnica pe santier  

 TOTAL  

 

Data completarii: 

Operator economic, 

.................................... 

(semnatura autorizata) 

 



                                                                                                                                                

41/55 

           Formular 8 
 

OPERATOR ECONOMIC 

…………………………….. 

(denumirea/numele) 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14-15 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 

66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si 

utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

  

  Subsemnatul (a) ....................................................................., in calitate de reprezentant legal 

al ........................................................................., referitor la Procedura de atribuire directa „Achizitie 

de utilaje si echipamente – partea neeligibila, respectiv Statie electrica de conexiuni 6 kV” in cadrul 

Proiectului „Cresterea eficientei energetice operationale la SC AMBRO SA Suceava prin 

implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta”,  declar pe propria raspundere, sub 

sanctiunea falsului in declaratii, asa dupa cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, ca nu ma incadrez in ipotezele descrise 

la art. 14-15 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea si 

sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor 

publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 Subsemnatul/(a) ………………………………………………, declar ca voi informa imediat Beneficiarul 

privat, prin notificare in scris, daca vor interveni modificari in prezenta declaratie. 
 De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca Beneficiarul privat si Autoritatea de Management POIM din cadrul Programul Operational 
Infrastructura Mare 2014-2020 au dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiei, 
orice informatii suplimentare. 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

 

........................................................... 

(numele si functia persoanei autorizate) 

.................................................. 

(semnatura persoanei autorizate)  

Data: ..............................
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           Formular 9 

OPERATOR ECONOMIC 

…………………………….. 

(denumirea/numele) 

 

“Achizitia de utilaje si echipamente – partea neeligibila, respectiv Statie electrica de conexiuni 

6 kV” in cadrul Proiectului „Cresterea eficientei energetice operationale la SC AMBRO SA 

Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta” 

 

 

LISTA DE ECHIPAMENTE, UTILAJE SPECIFICE SI 

LISTA PERSONAL CALIFICAT PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR AFERENTE PROIECTULUI 

 

 

1. LISTA DE ECHIPAMENTE, UTILAJE SPECIFICE  

Operatorul economic va enumera lista de echipamente, utilaje necesare la executia 

lucrarilor aferente proiectului. 

 

 

 

2. LISTA PERSONAL CALIFICAT PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR AFERENTE PROIECTULUI 

Operatorul economic va enumera personalul calificat pentru executia lucrarilor aferente 

proiectului 

 

Data: 

 

Operator economic, 

.......................................... 

(semnatura autorizata)   
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Formular 10 
Operator Economic 
..........................                                                                             
(denumirea) 

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA CONDIŢIILOR DE MEDIU,  

SOCIAL ŞI CU PRIVIRE LA RELAŢIILE DE MUNCĂ 

 
Subsemnatul (a) ....................................................................., in calitate de reprezentant legal al 
........................................................................., referitor la Procedura de atribuire directa 
„Achizitia de utilaje si echipamente – partea neeligibila, respectiv Statie electrica de conexiuni 
6 kV” in cadrul Proiectului „Cresterea eficientei energetice operationale la SC AMBRO SA 
Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta”, declar pe 
propria raspundere că mă angajez să execut lucrarile aferente pe parcursul îndeplinirii 
contractului , în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de mediu, sociale şi 
cu privire la relaţiile de muncă în vigoare în România. 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile 
referitoare la condițiile de munca si protectia muncii (SSM), precum si reglementarile obligatorii 
in domeniile Mediului si social, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, 
legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile 
internationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executarii contractului de 
lucrări, și am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligații. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din Codul 
Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 
prevăzute în art. 175 (din Noul Cod Penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară 
activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci 
când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, 
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.» 

 

Data: 

Operator economic, 

.......................................... 

(semnatura autorizata)   
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Formular F1 
OPERATOR ECONOMIC 
…………………………….. 
(denumirea/numele) 
 
 
OBIECTIV 
„Achizitia de utilaje si echipamente – partea neeligibila, respectiv Statie electrica de conexiuni 
6 kV” in cadrul Proiectului „Cresterea eficientei energetice operationale la SC AMBRO SA 
Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta” 
EXECUTANT, 

……………………………… 
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 
 

 

DEVIZ GENERAL 
Nr. cap/ 

subcap. deviz 
general 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Valoarea cheltuielilor pe 
obiect (exclusiv TVA) 

Din care: 
C+M 

lei lei 

1 2 3 4 

Capitol 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica   

3.1 Studii de teren   

3.2 
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii 

  

3.3 Proiectare si inginerie   

3.4 
Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de 
desfasurare a contractului 

  

 TOTAL CAPITOL 3   

Capitol 4 Cheltuieli pentru investitia de baza   

4.1 INSTALATII    

4.1.1 Celule electrice medie tensiune 6 kV   

4.1.2 Baterie condensatoare 6kV 4Mvar   

4.1.3 Servicii interne curent alternativ   

4.1.4 Servicii interne curent continuu   

4.1.5 Baterie de acumulatoare   

4.1.6 
Instalatii electrice de iluminat si forta statie electrica de conexiuni 6 
kV 

  

4.1.7 Legare la pamant statie electrica de conexiuni 6 kV   

4.1.8 
Instalatie de protectie impotriva trasnetului statie electrica de 
conexiuni 6kV 

  

4.1.9 Racorduri 6kV Delgaz - Statie electrica de conexiuni 6kV   

4.1.10 Sistem SCADA     

4.1.11 
Post de transformare 2x1000kVA - servicii proprii platforma 
industriala  
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4.1.12 Instalatii electrice curenti slabi statie electrica de conexiuni 6kV   

4.2 Montaj utilaje functionale   

4.2.1 Celule electrice medie tensiune 6 kV   

4.2.2 Baterie condensatoare 6kV 4Mvar   

4.2.3 Servicii interne curent alternativ   

4.2.4 Servicii interne curent continuu   

4.2.5 Baterie de acumulatoare   

4.2.6 
Instalatii electrice de iluminat si forta statie electrica de conexiuni 6 
kV 

  

4.2.7 Legare la pamant statie electrica de conexiuni 6 kV   

4.2.8 
Instalatie de protectie impotriva trasnetului statie electrica de 
conexiuni 6kV 

  

4.2.9 Racorduri 6kV Delgaz - Statie electrica de conexiuni 6kV   

4.2.10 Sistem SCADA   

4.2.11 
Post de transformare 2x1000kVA - servicii proprii platforma 
industriala  

  

4.2.12 Instalatii electrice curenti slabi statie electrica de conexiuni 6kV   

4.3 Procurare utilaje si echipamente functionale   

4.3.1 Celule electrice medie tensiune 6 kV   

4.3.2 Baterie condensatoare 6kV 4Mvar   

4.3.3 Servicii interne curent alternativ   

4.3.4 Servicii interne curent continuu   

4.3.5 Baterie de acumulatoare   

4.3.6 
Instalatii electrice de iluminat si forta statie electrica de conexiuni 6 
kV 

  

4.3.7 Legare la pamant statie electrica de conexiuni 6 kV   

4.3.8 
Instalatie de protectie impotriva trasnetului statie electrica de 
conexiuni 6kV 

  

4.3.9 Racorduri 6kV Delgaz - Statie electrica de conexiuni 6kV   

4.3.10 Sistem SCADA   

4.3.11 
Post de transformare 2x1000kVA - servicii proprii platforma 
industriala  

  

4.3.12 Instalatii electrice curenti slabi statie electrica de conexiuni 6kV   

 TOTAL CAPITOL IV   

CAPITOL V Alte cheltuieli   

 Organizare de şantier   

 Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de santier   

 Cheltuieli conexe organizării de şantier   

 Comisioane, cote, taxe   

 TOTAL CAPITOL V   

CAPITOL VI Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste   

 Pregatirea personalului de exploatare   

 Probe tehnologice si teste   

 TOTAL CAPITOL VI   

Total valoare lucrari (exclusiv TVA):     

Total valoare (exclusiv TVA), inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute    
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Taxa pe valoarea adăugată  

Total valoare (inclusiv TVA):  

 
 
Operator economic, 
………………………… 
(numele şi semnătura persoanei autorizate) 
L.S. 
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Formular F2 
 
OPERATOR ECONOMIC 
…………………………….. 
(denumirea/numele) 
 
OBIECTIV 
„Achizitia de utilaje si echipamente – partea neeligibila, respectiv Statie electrica de conexiuni 
6 kV” in cadrul Proiectului „Cresterea eficientei energetice operationale la SC AMBRO SA 
Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta” 
 
OBIECTUL 

…………………………… 
(denumirea) 
 
EXECUTANT, 

……………………………… 
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

 

 

CENTRALIZATORUL cheltuielilor categorii de lucrări, pe obiecte 

Nr. 
cap./subcap. 
deviz general 

Cheltuieli pe categoria de lucrări 
Valoarea (exclusiv TVA) 

lei 

1 2 3 

 I. Lucrari de montaj instalatii si echipamente auxiliare  

 Instalatii    

 …   

   

Total I   

II. Montaj   

 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale   

Total II   

III. Procurare   

 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj   

 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj 
şi echipamente de transport 

  

 
Dotări   

4.6 Active necorporale   

Total III   
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6.2 Probe tehnologice şi teste   

Total IV   

Total valoare (exclusiv TVA):   

Taxa pe valoarea adăugată   

Total valoare   

 
 
Operator economic, 
………………………………………. 
(numele şi semnătura persoanei autorizate) 
L.S. 
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Formular F3 
 
OPERATOR ECONOMIC 
…………………………….. 
(denumirea/numele) 
OBIECTIV 
„Achizitia de utilaje si echipamente – partea neeligibila, respectiv Statie electrica de conexiuni 
6 kV” in cadrul Proiectului „Cresterea eficientei energetice operationale la SC AMBRO SA 
Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta” 
 
OBIECTUL 

…………………………… 
(denumirea) 
 
CATEGORIA DE LUCRARI: 

…………………………… 
(denumirea) 
 
EXECUTANT, 

……………………………… 
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

 

 

LISTA cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări  

(Se completeaza pentru fiecare categorie de lucrări, inclusiv pentru constructii provizorii – Organizare de santier) 

Nr. 
crt. 

Capitolul de lucrări U.M. Cantitate 

Preţul unitar 
a) materiale 

b) manoperă c) 
utilaj 

d) transport 
………………. 

Total a) + b) + 
c) + d) 

M 
Materiale 
(3x4a) 

m 
Manoperă 

(3x4b) 

U 
Utilaj (3x4c) 

t 
Transport 

(3x4d) 

T 
Total 
(3x4) 

SECŢIUNE TEHNICĂ SECŢIUNE FINANCIARĂ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Capitol de lucrare 
1.1. Subcapitol 
1.2. Subcapitol 

                

2 
Capitol de lucrare 
2.1. Subcapitol 
2.2. Subcapitol 

                

…… ………                 
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Cheltuieli directe   M m u t T 

Alte cheltuieli directe: 
- CAS 
- şomaj 
- fond de risc 
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate: 

          

Total cheltuieli directe MO mO UO tO TO 

Cheltuieli indirecte = TO x%   IO 

Profit = (TO+ IO) x% PO 

TOTAL GENERAL 
VO = TO + 

IO+ PO 

 
 
 
Operator economic, 
………………………………………. 
(numele şi semnătura persoanei autorizate) 
L.S. 
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Formular F4 
 
OPERATOR ECONOMIC 
…………………………….. 
(denumirea/numele) 
 
OBIECTIV 
„Achizitia de utilaje si echipamente – partea neeligibila, respectiv Statie electrica de conexiuni 
6 kV” in cadrul Proiectului „Cresterea eficientei energetice operationale la SC AMBRO SA 
Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta” 
 
EXECUTANT, 

……………………………… 
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 
 
 

LISTA cu cantităţile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări 

Nr. 
crt. 

Denumirea U.M. 
Preţul unitar 
- lei/U.M. - 

Valoarea 
(exdusiv TVA) 
(3x4) - lei - 

Fişa tehnică 
ataşată 

0 1 2 3 4 5 

 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj 

    

 a)...    Fişa tehnică nr. ... 

 b)...    Fişa tehnică nr. ... 

 ...    Fişa tehnică nr. ... 

 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
nu necesită montaj şi echipamente de transport 

    

 a)..    Fişa tehnică nr. ... 

 b)...    Fişa tehnică nr. ... 

 ...    Fişa tehnică nr. ... 

 Dotări    Fişa tehnică nr. ... 

 Active necorporale    Fişa tehnică nr. ... 

TOTAL   

Operator economic, 
………………………………………. 
(numele şi semnătura persoanei autorizate) 
L.S. 
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Formular F5 
 
OPERATOR ECONOMIC 
…………………………….. 
(denumirea/numele) 
 
OBIECTIV 
„Achizitia de utilaje si echipamente – partea neeligibila, respectiv Statie electrica de conexiuni 
6 kV” in cadrul Proiectului „Cresterea eficientei energetice operationale la SC AMBRO SA 
Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta” 
 
EXECUTANT, 

……………………………… 
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

 

FISA TEHNICA Nr …………………… 

(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotari) 

Utilajul, echipamentul tehnologic: ……………………………….. 

                                              (denumirea) 

 

Nr. 
crt. 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile 

tehnice impuse prin 
caietul de sarcini 

Furnizor 
(denumire, 

adresa, telefon, 
fax) 

0 1 2 3 

1 
Parametri tehnici şi funcţionali 
…………………………… 

    

2 
Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în 
exploatare 
……………………………… 

    

3 
Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
……………………………………… 

    

4 Condiţii de garanţie şi postgaranţie     

5 Condiţii cu caracter tehnic     

Operator economic, 
………………………………………. 
(numele şi semnătura persoanei autorizate) 
L.S. 
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Formular F6 
 
OPERATOR ECONOMIC 
…………………………….. 
(denumirea/numele) 
OBIECTIV 
„Achizitia de utilaje si echipamente – partea neeligibila, respectiv Statie electrica de conexiuni 
6 kV” in cadrul Proiectului „Cresterea eficientei energetice operationale la SC AMBRO SA 
Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta” 
 
EXECUTANT, 

……………………………… 
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 

 

 

GRAFICUL GENERAL de realizare a investiţiei 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea obiectului/categoriei de lucrări 

Anul 1 ……… Anul n 

Luna 

1 2 3 ………… n 

I Organizare de şantier           

1 
Obiect... 
Categoria de lucrări: 

          

2 
Obiect... 
Categoria de lucrări: 

          

.... 
Obiect... 
Categoria de lucrări: 

          

 

 

Operator economic, 
………………………………………. 
(numele şi semnătura persoanei autorizate) 
L.S. 
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Anexa 1 - Decizia de numire a Comisiei de evaluare nr. 694/30.03.2020  
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