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Nr. 786/25.10.2018 

ANUNŢ-INVITAŢIE   DE PARTICIPARE 

 

LA PROCEDURA NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ                           

PENTRU ACHZIŢIA DE ENERGIE ELECTRICĂ  

 

 

COMPLEXUL    CULTURAL    SPORTIV   STUDENŢESC    TEI, cod  fiscal: RO  4340200, 

cu sediul in Bucureşti, str.Olteţului, nr.30, sector 2, cod poştal 023817, telefon  021.242.15.88, fax  

021.242.21.09, organizează în data de 01.11.2018, ora 11:00 la sediul autorităţii contractante, 

deschiderea de oferte   privind   achiziţia de “Energie Electrică”, prin procedura de Negociere fără 

publicarea prealabilă, aplicată conform art. 104, alin (1), lit.c) din Legea 98/2016 privind  achiziţiile  

publice. 

Astfel, pe această  cale,  invităm  toţi  operatorii  economici ce corespund   cerinţelor   solicitate 

prin  Documentaţia   de  Atribuire,   interesaţi   de  depunerea   unei  oferte  in  acest  sens,  să  participe  

la procedura  negociere fara publicarea prealabilă,  aplicată  în vederea  atribuirii  contractului  de 

furnizare  pentru  achiziţia de  Energie Electrică.  Documentaţia   de  atribuire  (fişa  de date,  caietul  de  

sarcini,  model formulare   ţi  clauze   contractuale    obligatorii-model    contract)   este  ataşată   

anunţului-invitaţiei de participare. 

 

Denumirea  contractului  de achiziţie  publică: ,,Furnizare Energie Electrică". 

Tipul contractului:   Furnizare. 

Valoarea totală  estimată  fără TVA:  -  363.000,00  lei 

Moneda:  RON  

Obiectul  Contractului: 

Furnizare Energie Electrică , pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 15.11.2018. 

Durata  Contractului:  6 luni de la data atribuirii  contractului.  

Cantitatea  totală  sau domeniul  contractului: 

Furnizarea de energie electrică de joasă tensiune la locurile de consum aflate în administrarea 

COMPLEXULUI CULTURAL SPORTIV STUDENŢESC TEI, astfel: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire loc consum, 

adresă 

 

   Instalaţie 

 

Cod tehnic 
Tip alimentare 

Necesar energie electrică 

pe durata contractului (6 

luni)  MWh 

1 
Str.Olteţului, nr. 30, 

sector 2, Bucureşti 
4001668179 109180289 Joasă tensiune 160 

2 
Str.Olteţului, nr. 30, 

sector 2, Bucureşti 
4001668870 109180278 Joasă tensiune 200 

3 
Str.Olteţului, nr. 30, 

sector 2, Bucureşti 
4001668872 109180267 Joasă tensiune 300 

TOTAL(MWh) 660 
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Tipul procedurii  şi modalitatea  de desfăşurare(atribuire): 

,,Negociere fără publicarea prealabilă ", conform art. 104, alin (1), lit c) din Legea 98/2016 privind  

achiziţiile  publice. 

 

Tip de finanţare: Bugetul de stat. 

Limba  in care se redactează  oferta:  limba română. 

Adresa  la care  se transmit   ofertele:  la sediul  -  Complexulului   Cultural  Sportiv  Studenţesc  Tei 

din strada Olteţului,  Nr. 30,  sector 2,  Bucureşti,  Registratură. 

Program:   luni-vineri,   între orele 08.00-16.00. 

Data limită pentru  depunerea  ofertei:  01.11.2018,    ora 10.00; 

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 01.11.2018, ora 11.00, la   sediul   autorităţii contractante,   

respectiv   Complexul   Cultural  Sportiv  Studenţesc  Tei,  str. Olteţului,  nr.  30, sector  2, Bucureşti. 

Modul  de obţinere  a documentatiei   de atribuire:   documentia  este ataşată  anunţului-invitaţiei 

de participare. 

 

 

CONDIŢII  DE PARTICIPARE: 

 

Modalităţi  de prezentare  a ofertei: 

Perioada de valabilitate a ofertei este de : 90 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor. 

Oferta va conţine : propunere financiară şi propunere tehnică. 

 

Depunerea, deschiderea şi evaluarea ofertelor 

Ofertele vor fi depuse la sediul Complexului Cultural Studenţesc Sportiv -TEI , str.Olteţului, nr. 

30, sector 2, Bucureşti, la Registratură. Program: luni – vineri:08:00 – 16:00 . 

Data limită pentru depunerea ofertei :01.11.2018 ora  10.00.  

Data ora şi locul deschiderii ofertelor : 01.11.2018, ora 11.00, la sediul autorităţii contractante 

respectiv Complexul Cultural Studenţesc Sportiv -TEI , str.Olteţului, nr. 30, sector 2,Bucureşti.  

 

Alte informaţii: 

 

Informaţii  suplimentare   se pot  obţine  la sediul  Complexului   Cultural  Sportiv  Studenţesc  - 

Compartimentul   Achiziţii  Publice  -  Investiţii  -  Patrimoniu,  telefon  021.242.15.88. 

 

 

 

Cu stimă, 


