
RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT
Anunt de participare

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
SPEEH HIDROELECTRICA SA 
Cod de identificare fiscala: RO 13267213; Adresa: Strada: Mihalache Ion, nr. 15-17; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti;
Cod postal:  011171;  Tara:  Romania;  Persoana de contact:  Sorin Bogatoniu;  Telefon:  +40 213032529;  Fax:  +40 213032564;  E-mail:
sorin.bogatoniu@hidroelectrica.ro; daniela.iordanescu@hidrolectrica.ro; Adresa internet: (URL) www.hidroelectrica.ro; Adresa web a
profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117857
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus
Comunicarea electronica necesita utilizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct
nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este posibil, gratuit, la: (URL)
https://www.certsign.ro/en/resources/download

 
I.6) Activitate principala
Electricitate

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT
Numar referinta: 113267213/2021/163

 
II.1.2) Cod CPV principal
45251120-8 Lucrari de constructii de hidrocentrale (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Proiectare si executare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT implica in principal:
Fabricaţie, montaj şi punere în funcţiune turbină hidraulică;
Fabricaţie, montaj şi punere în funcţiune generator electric;
Modernizare, montaj şi punere în funcţiune echipamente hidromecanice (vane fluture şi vane sferice) pentru hidrocentrale;
Modernizare/retehnologizare şi punere în funcţiune staţii electrice de transformare;
Montaj şi punere în funcţiune sisteme de automatizare şi SCADA pentru centralele producătoare de energie electrică
Proiectare si testare model turbina hidraulica tip Francis.
Proiectare generator electric;
Proiectare statii electrice de transformare inalta  tensiune;
Proiectare sisteme de automatizare si SCADA.
 
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor
In conformitate cu prevederile art. 172 alin. (2) din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Entitatea Contractanta
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stabileste  doua  termene  limita  in  care  va  raspunde  (CONSOLIDAT)  in  mod  clar  si  complet  tuturor  solicitarilor  de
clarificare/informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza:
•   primul termen–limita, este cu 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor pentru solicitari de clarificari formulate
pana in a 25-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;
•   cel de-al doilea termen–limita, este cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor pentru solicitari de clarificari
formulate incepand cu cea de-a 26 zi inainte de data limita de depunere candidaturilor si pana la a 15-a zi inainte de data limita de
depunere ofertelor.
Termenele de raspuns la clarificari au fost stabilite astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea
documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Entitatea Contractanta.
NOTA: In conformitate cu dispozitiile art.29, alin.(3) din HG Nr.394 /2016 - se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate
de op.ec. in termene limita mai sus enuntate.
NOTA: Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT” - INSTRUCTIUNI
CATRE CANDIDATI, SECTIUNEA I.3)-COMUNICARE, parte integranta a documentatiei de atribuire.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 76982606,97; Moneda: EUR
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45251120-8 Lucrari de constructii de hidrocentrale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

31122000-7 Generatoare electrice (Rev.2)
42112200-9 Turbine hidraulice (Rev.2)
45255400-3 Lucrari de montaj (Rev.2)
45259900-6 Modernizare a statiilor (Rev.2)
71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare: 
Romania, comuna Râu de Mori sat Clopotiva Jud. HUNEDOARA/Conform cerintelor din documentatia descriptivaRomania, comuna
Râu de Mori sat Clopotiva Jud. HUNEDOARA/Conform cerintelor din documentatia descriptiva

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Detalierea cantitatilor de lucrari, servicii si activitati necesare a fi desfasurate in cadrul Contractului este realizata in Documentatia de
atribuire anexataDocumentatia atribuire, dezvoltata pe domenii/specialitati ( mecanic, electric etc) prezinta cerintele tehnice si
functionale solicitate, conditiile de verificare si cerintele privind garantiile tehnice si comerciale. Principalele activitati care fac
obiectul contractului sunt:- proiectare, testare; -fabricare/procurare;ambalare, transport, livrare; demontare echipamente existente;
montarea echipamentelor si instalatiilor noi sau modernizate; reabilitarea echipamentelor mecanice; executare probe si verificari, in
fabrica si in amplasament; punere in functiune si Instruire personal.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 60%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
Denumire factor evaluare: Randament mediu ponderat garantat al Turbinei
Descriere: Criteriul este stabilit în conformitate cu cerințele tehnice din Caietul de Sarcini 1.1. Turbina hidraulică și instalatii auxiliare.
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 „Randamentul mediu ponderat al Turbinei” se va calcula ca suma produselor dintre coeficientul de ponderare și randamentul
declarat în ofertă, corespunzător fiecărei perechi (Hn, P).
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Punctajul pentru acest factor de evaluare se va acorda astfel:
a) Punctajul pentru oferta cu cea mai mare valoare a randamentului mediu ponderat al turbinei se notează cu „PRTmax”. Această
ofertă va primi punctaj maxim, respectiv 8 puncte (PRTmax = 8  puncte);
b) Valoarea punctajului pentru celelalte oferte se calculează cu formula:
PRTn = ((RTn – 91,50) / (RTmax – 91,50)) x 8  [puncte],
unde:
PRTn = punctajul ofertei „n” aferent „Randamentului mediu ponderat al Turbinei”;
RTn = randamentul mediu ponderat al turbinei (%) garantat în oferta „n”;
RTmax = randamentul mediu ponderat maxim (%) dintre toate ofertele;
Randamentul mediu ponderat minim pentru turbină, impus în Caietul de Sarcini 1.1 Turbina hidraulică și instalatiile sale este 91,50
%.
 
NOTA: Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT” - INSTRUCTIUNI
CATRE CANDIDATI, SECTIUNEA III.2.5) Criteriul de atribuire, parte integranta a documentatiei de atribuire.

 
Denumire factor evaluare: Puterea maximă garantată la cupla Turbinei, la căderea netă de 573,9 m
Descriere: Criteriul este stabilit în conformitate cu cerințele tehnice din Caietul de Sarcini 1.1  Turbina hidraulică și instalatii auxiliare.
NOTA :
1. Prin Putere maximă la cupla Turbinei se va întelege puterea garantată la cupla turbinei la căderea netă de 573.9 m și debitul
instalat 35 m3/s;
2. Puterea garantată minim admisă la cupla turbinei, la căderea netă de 573.9 m și debitul instalat 35 m3/s este de 183 MW
(PM1min = 183 MW), conform valorii impuse prin caietul de sarcini.
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Punctajul pentru acest factor de evaluare se va acorda astfel:
a) Punctajul pentru oferta care garantează cea mai mare valoare a Puterii la cupla Turbinei (MW) se va nota „PPM1max”. Această
ofertă va primi punctaj maxim, respectiv 10 puncte (PPM1max = 10 puncte).
b) Valoarea punctajului pentru celelalte oferte se calculează cu formula:
PPM1n = ((PM1n – 183) / (PM1max – 183)) x 10 [puncte],
unde:
PPM1n = punctajul ofertei „n” aferent criteriului „Puterea maximă garantată la cupla Turbinei”;
PM1n = puterea maximă la cupla turbinei (MW) garantată în oferta „n”;
PM1max = cea mai mare putere maximă la cupla turbinei (MW) garantată de către un ofertant.
PRECIZARE:
a. Nu se vor accepta oferte cu valori ale puterii maxime garantate la cupla turbinei mai mici decât 183 MW.
b. Ofertele care vor propune o putere maximă garantată la cupla turbinei de 183 MW, adica valoarea minima impusa prin caietul de
sarcini pentru acest parametru,  vor fi punctate cu zero (0) puncte, pentru acest criteriu de evaluare.
c. Punctajul obținut de fiecare oferta, în urma evaluarii acestui criteriu, va fi calculat cu două zecimale.
NOTA: Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT” - INSTRUCTIUNI
CATRE CANDIDATI, SECTIUNEA III.2.5) Criteriul de atribuire, parte integranta a documentatiei de atribuire.

 
Denumire factor evaluare: Randament garantat Generator, la cosϕ = 0,9 si incarcare 100%.
Descriere: Criteriul este stabilit în conformitate cu cerințele tehnice din Caietul de Sarcini 2.1 Generator vertical sincron.
Pondere: 1%
Algoritm de calcul: Punctajul pentru acest factor de evaluare se va acorda astfel:
a) Punctajul pentru oferta cu cea mai mare valoare garantată a randamentului generatorului, la cosϕ = 0,9 și încărcare 100%, se
notează cu „PRGmax”. Această ofertă va primi punctaj maxim, respectiv 1  puncte (PRGmax=1  punct);
b) Valoarea punctajului pentru celelalte oferte se calculează cu formula:
PRGn = ((RGn – 98,00) / (RGmax – 98,00)) x 1 [punct],
unde:
PRGn = punctajul ofertei „n” aferent criteriului „Randamentul garantat al Generatorului la cosϕ = 0,9 și încărcare 100%”;
RGn = randamentul generatorului (%), la cosϕ = 0,9 și încărcare 100%,  garantat în oferta „n”;
RGmax = cel mai mare randament garantat al generatorului (%), la cosϕ = 0,9 și încărcare 100%, dintre toate ofertele;
Cerința impusă prin Caietul de Sarcini 3.5.B.3 Generator vertical sincron și instalaţii auxiliare și prin Fișa tehnică FT 3.5.B.3. este:
randamentul minim al generatorului, la cosϕ = 0,9 și încărcare 100%, este 98%.
PRECIZARE:
a. Nu se vor accepta oferte cu valori ale randamentulului generatorului, la cosϕ = 0,9 și încărcare 100%, mai mici decât 98%.
b. Ofertele care vor propune un  randament al generatorului de 98%, la cosϕ = 0,9 și încărcare 100%, adica valoarea minima impusa
prin caietul de sarcini, vor fi punctate cu zero (0) puncte, pentru acest criteriu de evaluare. 
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c. Punctajul obținut de fiecare oferta, în urma evaluarii acestui criteriu, va fi calculat cu două zecimale.
NOTA: Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT” - INSTRUCTIUNI
CATRE CANDIDATI, SECTIUNEA III.2.5) Criteriul de atribuire, parte integranta a documentatiei de atribuire.

 
Denumire factor evaluare: Banda de putere garantată a turbinei, în regim de functionare de lunga durata, la caderea neta 526,3 m
Descriere: Criteriul este stabilit în conformitate cu cerințele tehnice din Caietul de Sarcini 1.1. Turbina hidraulică și instalatii auxiliare.
NOTA:
Se definește „Banda de putere” a unei turbine ca diferența dintre Puterea Maximă și Puterea Minimă garantate pentru funcționarea
în regim de lungă durată a turbinei, la căderea netă de 526.3 m.
Ofertantul „n” va calcula „Banda de putere” astfel:
BPn = PM2n – Pmn,
unde:
BPn = banda de putere (MW) corespunzătoare ofertei „n”;
PM2n = puterea maximă garantată la cupla turbinei (MW), corespunzătoare ofertei „n”, la funcționarea în regim de lungă durată a
turbinei, la căderea netă de 526,3 m;
Pmn = puterea minimă garantată la cupla turbinei (MW), corespunzătoare ofertei „n”, la funcționarea în regim de lungă durată a
turbinei, la căderea netă de 526,3 m.
Cerința impusă prin Caietul de Sarcini 1.1 Turbina hidraulică și instalatii auxiliare ( cap. 1.1 si Anexa1, Anexa 2 si Anexa 3) este: Pmn
≥ 35% x PM2n.
Pondere: 21%
Algoritm de calcul: Punctajul pentru acest factor de evaluare se va acorda astfel:
a) Punctajul pentru oferta care garantează cea mai mare valoare a Benzii de putere (MW)  se va nota „PBPmax”. Această ofertă va
primi punctaj maxim, respectiv 21 puncte (PBPmax = 21 puncte).
b) Valoarea punctajului pentru celelalte oferte se calculează cu formula:
PBPn = (BPn / BPmax ) x 21 [puncte],
unde:
PBPn = punctajul ofertei „n” aferent criteriului „Banda de putere”;
BPn = banda de putere garantată (MW) în oferta „n”;
BPmax = cea mai mare bandă de putere (MW) dintre toate ofertele.
 
PRECIZARE:
a.   Vor fi acceptate doar ofertele care asigura o putere minimă garantată  la cupla turbinei, in intervalul inchis 35-40 % din puterea
maxima garantata la cupla turbinei la caderea neta de 526,3 m. (adica Pmn Є [35% x PM2n, 40%  x PM2n])
b.    În cazul  în care valoarea benzii  de reglaj  propusa este aceeasi  în cazul  tuturor ofertelor,  se va acorda punctaj  zero „O”
respectivelor oferte, pentru acest criteriu de evaluare.
c.   Punctajul obținut de fiecare oferta, în urma evaluarii acestui criteriu, va fi calculat cu două zecimale.
NOTA: Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT” - INSTRUCTIUNI
CATRE CANDIDATI, SECTIUNEA III.2.5) Criteriul de atribuire, parte integranta a documentatiei de atribuire.

 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 48; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: 3 /Numarul maxim:  10
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
Declaratie privind lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 10 ani.
Cerinta minima: candidatul va prezenta maximum 7 contracte, care sa contina lucrari similare executate a caror valoare insumata sa
fie de minim 15.000.000,00 EURO fara TVA. Volumul lucrarilor efectuate in cadrul contractelor prezentate trebuie sa cuprinda
insumat lucrari similare conform cerintelor de mai jos.
a)   Fabricaţie, montaj şi punere în funcţiune turbină hidraulică tip Francis, cu putere minimă de 100 MW şi gama de cădere a apei
cuprinsă în intervalul 100-600 m;
b)   Fabricaţie, montaj şi punere în funcţiune generator electric cu putere minimă de 100 MVA
c)   Modernizare, montaj şi punere în funcţiune echipamente hidromecanice (vane fluture şi vane sferice) pentru hidrocentrale;
d)   Modernizare/retehnologizare şi punere în funcţiune staţii electrice de transformare cu tensiuni de minim 100 kV;
e)   Montaj şi punere în funcţiune sisteme de automatizare şi SCADA pentru centralele producătoare de energie electrică.
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NOTA2: Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT” - INSTRUCTIUNI
CATRE CANDIDATI, SECTIUNEA II.2.9) LIMITAREA NUMARULUI DE OPERATORI ECONOMICI INVITATI SA PREZINTE OFERTE SAU SA
PARTICIPE, parte integranta a documentatiei de atribuire.

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
CERINTA1:neincadrarea in situatile prevazute la art. 177 din Legea99/2016.
Operatorul economic(candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert sustinator) sau orice persoana care este
membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare,
de decizie sau de control in cadrul acestuia nu trebuie sa se regaseasca in niciuna dintre situatiile mentionate la art. 177, alin.(1) din
Legea99/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale.
MODALITATE DE INDEPLINIRE.
DOVEZI PRELIMINARE:Operatorii Economici(Candidat individual, membru al unei Asocierii, Subcontractant, Tert sustinator) trebuie
sa prezinte o declaratie pe propria raspundere.Declaratia pe proprie raspundere este reprezentata de Formularul DUAE.Se va
completa si depune odata cu SOLICITAREA DE PARTICIPARE, Formularul DUAE conform Sectiune IV.4.3.-Modul de prezentare al
Ofertei.Motivele de excludere sunt identificate in Partea III, sectiunea A din DUAE "Motive de excludere"-"Motive referitoare la
condamnarile penale”.
DOCUMENTE SUPORT:Ca urmare a unei solicitari exprese din partea Entitatii Contractante si inainte de finalizarea Etapei1 de
selectie (Art. 205 alin. (3) din legea nr. 99/2016), Candidatul/candidatii (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant,
tert sustinator) selectat/selectati in urma aplicarii criteriului de selectie descris la Sectiunea 2.2.9,trebuie sa prezinte documente
justificative (suport) actualizate (aflate in perioada de valabilitate la data prezentarii la data prezentarii) prin care sa demonstreze
indeplinirea criteriului de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in Formularul DUAE.Documentele justificative (suport)
includ, fara a se limita:i.cazierul judiciar al Candidatului(candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert sustinator)
si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al Operatorului Economic (candidat individual,
membru al unei asocieri, subcontractant, tert sustinator) sau al persoanelor care au putere de reprezentare, de decizie sau de
control in cadrul acestuia, asa cum sunt identificate aceste persoane in Certificatul Constatator al Candidatului (candidat individual,
membru al unei asocieri, subcontractant, tert sustinator), eliberat de registrul profesional sau registrul comertului din tara in care
este stabilit);ii.alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara in care este stabilit Candidatul(candidat
individual, membru al unei asocieri, subcontractant,tert sustinator).
 
CERINTA2:neincadrarea in situatile prevazute la art. 178 din Legea99/2016.
Operatorul Economic(candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert sustinator) nu trebuie sa se regaseasca in
niciuna dintre situatiile mentionate la la articolul 178 alin. (1) din Legea 99/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata
impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
NODALITATE DE INDEPLINIRE.
DOVEZI PRELIMINARE:Operatorii Economici(Candidat individual, membru al unei Asocierii, Subcontractant, Tert sustinator)trebuie sa
prezinte o declaratie pe propria raspundere. Declaratia pe proprie raspundere este reprezentata de FormularulDUAE.Se va completa
si  depune  odata  cu  SOLICITAREA  DE  PARTICIPARE,  FormularulDUAE  conform  Sectiune  IV.4.3.-Modul  de  prezentare  al
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Ofertei.Motivele de excludere sunt identificate in Partea III, sectiunea B din DUAE "Motive de excludere"-"Motive legate de plata
impozitelor sau a contributiilor la asigurari sociale”.
DOCUMENTE SUPORT: Ca urmare a unei solicitari exprese din partea Entitatii Contractante si inainte de finalizarea Etapei1 de
selectie (Art. 205 alin. (3) din legea nr. 99/2016),Candidatul/candidatii (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant,
tert sustinator) selectat/selectati in urma aplicarii criteriului de selectie descris la Sectiunea 2.2.9, trebuie sa prezinte documente
justificative (suport) actualizate (aflate in perioada de valabilitate la data prezentarii la data prezentarii) prin care sa demonstreze
indeplinirea criteriului  de calificare,  Documentele justificative(suport)includ,  fara a se limita:i.certificat  de atestare fiscala al
Candidatului(candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert sustinator) care indica nivelul obligatiilor bugetare
datorate si restante aferente impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat;ii.documente care aca Operatorul
Economic(candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert sustinator) poate beneficia de derogarile prevazute la
art. 179 alin. (2) din Legea 99/2016;iii.alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara in care este stabilit
Operatorul Economic(candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert sustinator), in conformitate cu informatiile
cuprinse in FormularulDUAE.
 
CERINTA3:neincadrarea in situatile prevazute la art. 180 alin. (1) din Legea 99/2016.
Operatorul economic(candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert sustinator) nu trebuie sa se regaseasca in
niciuna dintre situatiile mentionate la art. 180, alin. (1) din Legea 99/2016,privind motivele de excludere referitoare la procedura de
insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.In conformitate cu art. 180 alin (1), lit.e) din Legea99/2016, Entitatea
Contractanta  exclude  din  procedura  de  atribuire  orice  Operator  Economic  (candidat  individual,  membru  al  unei  asocieri,
subcontractant, tert sustinator) care se afla intr-o situatie de conflict de interese iar aceasta situatie nu poate fi remediata in mod
efectiv prin alte masuri prevazute la art. 75 alin.(3);Declaratia se raporteaza la persoanele care detin functii de decizie in cadrul
Entitatii Contractante respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu/sau pentru procedura de
atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent entitatii contractante, necesar finantarii contractului si anume: Bogdan
Nicolae BADEA- Presedinte Directorat; Marian BRATU- Membru Directorat; Razvan-Ionut PATALIU- Membru Directorat; Radu
Cristian POP- Membru Directorat; Cristian VLADOIANU- Membru Directorat; Silvia Achilina SOLOGIUC- Manager Departament
Procurement; Mihai Radu SAPTEFRATI- Manager Departamentul Juridic; Daniela Florentina IORDANESCU- Manager Departament
Retehnologizare; George Gabriel STOICA- Manager Departament Proiectare; Marian FETITA- Manager Departament Contabilitate;
Cristian KAMENINCZKI- Manager Departament DTIC; Adrian GHEORGHE- Manger Departament Financiar; Cristina ALECU- Inginer
Departament  Retehnologizare;  Constantin  DUŢU- Inginer  Departament  Retehnologizare;  Laurian  CÎMPEANU- Şef  Serviciul
Retehnologizare S.H. Haţeg; Emil MIHĂIASĂ- Inginer Serviciul Retehnologizare; Călin HĂLMAG- Inginer Serviciul Retehnologizare;
Cosmin GORCEA- Economist Serviciul Retehnologizare; Ion MONCEA- Consilier Juridic-Departament Juridic; Sandel URSU- Consilier
Juridic Serviciul Contracte; Sorin  BOGATONIU- Sef Serviciu Achizitii; Marian Viorel DINCA- Sef Serviciu Contracte; Mihai STANICA-
Achizitii SH Rm. Valcea; Constantin Mircea RELENSCHI- Inginer Serviciul Contracte; Ovidiu SUTEU- Departament Management
Energetic Dispecerat;  Dana CRIZNIC- Manager Departament SSM, Mediu,  SU; Bogdan Mihail  PAUN- Manager Departament
Management de Proiect; Emil CRISAN- Manager Departament Dezvoltare.
MODALITATE DE INDEPLINIRE.
DOVEZI  PRELIMINARE:Ca  dovada  preliminara  pentru  verificarea  motivelor  de  excludere,Operatorii  Economici(Candidat
individual,membru al unei Asocierii,Subcontractant,Tert sustinator)trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere.Declaratia
pe proprie raspundere este reprezentata de FormularulDUAE.Se va completa si depune odata cu SOLICITAREA DE PARTICIPARE,
FormularulDUAE conform Sectiune IV.4.3.-Modul de prezentare al Ofertei.Motivele de excludere sunt identificate in Partea III,
sectiunea C din DUAE "Motive de excludere"-"Motive legate de insolventa, conflict de interese sau abateri profesionale grave”.
DOCUMENTE SUPORT:Ca urmare a unei solicitari exprese din partea Entitatii Contractante si inainte de finalizarea Etapei1 de
selectie (Art. 205 alin. (3) din legea nr. 99/2016), Candidatul/candidatii (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant,
tert sustinator) selectat/selectati in urma aplicarii criteriului de selectie descris la Sectiunea 2.2.9,trebuie sa prezinte documente
justificative (suport) actualizate(aflate in perioada de valabilitate la data prezentarii la data prezentarii)prin care sa demonstreze
indeplinirea criteriului de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in Formularul DUAE.Documentele justificative (suport)
includ, fara a se limita:i.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea99/2016-Formularul nr.2 din Sectiunea-
„Fomulare si Modele” a Documentatiei de Atribuire; ii.Orice alte documente relevante in masura sa demonstreze indeplinirea
cerintei de calificare.
 
NOTA1: Conform art. 66 alineatul (2), din Legea nr. 99/2016, modificata prin Ordonanta urgenta nr. 25/2021, privind modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice: “Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice
persoană fizică sau juridică, având calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terţ Susţinător/subcontractant, care nu
se încadrează în definiţia de la art. 3 alin. (1) lit. Ii), fără a mai fi necesară verificarea încadrării în prevederile art. 177, 178 şi 180.".
 
NOTA2:Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT”-INSTRUCTIUNI
CATRE CANDIDATI, SECTIUNEA III.1.1.a)CERINTE REFERITOARE LA MOTIVELE DE EXCLUDERE,parte integranta a documentatiei de
atribuire.
CERINTA NR. 1: inscrierea intr-un registru profesional sau comercial in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit
operatorul economic
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Operatorii Economici (Candidat individual, membru al Asocierii, Subcontractant si Tert Sustinator) trebuie sa fie inscrisi intr-un
registru profesional sau comercial din tara in care sunt stabiliti. Cerinta minima trebuie sa fie indeplinita de toti Operatorii Economici
implicati  in  procedura,  indiferent  de  rolul  acestora:  Candidat  (Operator  Economic  individual),  membru  al  unei  Asocieri,
Subcontractantii nominalizati sau Terti Sustinatori pe care se bazeaza Candidatul.
MODALITATE DE INDEPLINIRE.
DOVEZI PRELIMINARE: Ca dovada preliminara pentru verificarea capacitatii  de exercitare a activitatii  profesionale, Operatorii
Economici (Candidat individual, membru al unei Asocierii, Subcontractant, Tert sustinator) trebuie sa prezinte o declaratie pe propria
raspundere.  Declaratia  pe proprie  raspundere este reprezentata de Formularul  DUAE.   Se va completa si  depune odata cu
SOLICITAREA DE PARTICIPARE, Formularul DUAE, conform Sectiune IV.4.3.- Modul de prezentare al Ofertei. Capacitatea de a
corespunde cerintelor este identificata in Partea IV: Criterii  de selectie,  sectiunea A din DUAE "Capacitatea de a corespunde
cerintelor"- "Inscrierea intr-un registru profesional sau comercial”. PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND COMPLETAREA
DUAE SE VA CONSULTA:
http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-de-atribuire-a-contractelor-de-achizitie-publicasectoriale .
NOTA1: In cazul in care Candidatul: (1) este o Asociere de Operatori Economici, (2) propune Subcontractanti (cunoscuti la momentul
depunerii Ofertei), (3) se bazeaza pe Terti sustinatori, se va completa separat cate un DUAE in conditiile descrise mai sus.
DOCUMENTE SUPORT: Ca urmare a unei solicitari exprese din partea Entitatii Contractante si inainte de finalizarea Etapei 1 de
selectie (Art. 205 alin. (3) din legea nr. 99/2016), Candidatul/candidatii (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant,
tert sustinator) selectat/selectati in urma aplicarii criteriului de selectie descris la Sectiunea 2.2.9,  trebuie sa prezinte documente
justificative (suport) actualizate (aflate in perioada de valabilitate la data prezentarii) prin care sa demonstreze indeplinirea criteriului
de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in Formularul DUAE. 
Documentele justificative (suport) includ, fara a se limita:
i.   certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comertului (ONRC) sau documente echivalente emise de autoritatile
competente din tara in care este stabilit Operatorul Economic (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert
sustinator);
ii.   orice alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara in care este stabilit Candidatul (candidat individual,
membru al unei asocieri, subcontractant, tert sustinator).
NOTA2:
i.   In cazul Candidatilor (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert sustinator), persoane juridice/fizice straine
documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere a acestora in limba romana;
ii.   Documentele justificative (suport) actualizate trebuie sa: (1) sustina declaratiile incluse in Formularul DUAE; (2) demonstreze ca:
a) Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Tert sustinator) este constituit in mod legal
in tara sa de origine si nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii; b) isi desfasoara activitatea profesionala in mod
legal pe piata, in sensul ca: i) exista corespondenta intre obiectul principal al Contractului si activitatea economica indicata in Actul
Constitutiv al Operatorului Economic sub forma codului CAEN (Clasificarea activitatilor economice din economia nationala)/NACE
(Clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana) sau echivalent pentru Operatorul Economic/Operatorii
Economici avand rolul de Candidat in procedura; (3) exista corespondenta intre activitatea asociata rolului Operatorului Economic in
cadrul procedurii si activitatea economica mentionata in documentul de constituire a Operatorului Economic sub forma codului
CAEN/NACE sau echivalent pentru Subcontractant/Subcontractanti si/sau Tertul Sustinator/Tertii Sustinatori.
 
CERINTA NR. 2: autorizatii/atestari emise de organisme abilitate.
Operatorii Economici (Candidat individual, membru al Asocierii, Subcontrcatantul nominalizat, pentru partea de contract pe care o
realizeaza efectiv) trebuie sa detina:Atestate ANRE, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 45/2016, publicat in M.Of. nr. 730/2016:
Atestat TIP A3- încercări de echipamente şi instalaţii electrice în vederea certificării conformităţii tehnice a centralelor electrice în
raport cu normele tehnice aplicabile; Atestat TIP E1-proiectare de posturi de transformare, staţii electrice şi de instalaţii aparţinând
părţii electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate; Atestat TIP E2-executare de posturi de transformare, staţii
electrice şi de instalaţii aparţinând părţii electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate; Atestat TIP E2PA-executare
de  lucrări  la  instalaţii  electrice  de  protecţie  şi  automatizări  din  staţiile  electrice.  MODALITATE  DE  INDEPLINIRE.  DOVEZI
PRELIMINARE: Ca dovada preliminara pentru verificarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, Operatorii Economici
(Candidat  individual,  membru al  unei  Asocieri,  Subcontractant,  Tert  sustinator)  trebuie  sa  prezinte  o  declaratie  pe propria
raspundere.  Declaratia  pe  proprie  raspundere  este  reprezentata  de  Formularul  DUAE.  Se  va  completa  si  depune odata  cu
SOLICITAREA DE PARTICIPARE, Formularul DUAE, conform Sectiune IV.4.3.- Modul de prezentare al Ofertei. Capacitatea de a
corespunde cerintelor este identificata in Partea IV: Criterii  de selectie,  sectiunea A din DUAE "Capacitatea de a corespunde
cerintelor"-  "Autorizatii”.  PENTRU  INFORMATII  SUPLIMENTARE  PRIVIND  COMPLETAREA  DUAE  SE  VA  CONSULTA:
http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-de-atribuire-a-contractelor-de-achizitie-publicasectoriale.
NOTA1: In cazul in care Candidatul: (1) este o Asociere de Operatori Economici, (2) propune Subcontractanti (cunoscuti la momentul
depunerii Ofertei), se va completa separat cate un DUAE in conditiile descrise mai sus. DOCUMENTE SUPORT: Ca urmare a unei
solicitari exprese din partea Entitatii  Contractante si inainte de finalizarea Etapei 1 de selectie (Art. 205 alin. (3) din legea nr.
99/2016), Candidatul/candidatii (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert sustinator, atunci cand este
asimilat subcontractantului) selectat/selectati in urma aplicarii criteriului de selectie descris la Sectiunea 2.2.9, trebuie sa prezinte
documente justificative (suport) actualizate (aflate in perioada de valabilitate la data prezentarii la data prezentarii) prin care sa
demonstreze indeplinirea criteriului de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in Formularul DUAE. Pe parcursul derularii
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contractului, Candidatul (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant nominalizat, pentru partea de contract pe care
o realizeaza efectiv) declarat castigator va avea obligatia prelungirii valabilitatii atestatelor/autorizatiilor, dupa caz. Documentele
justificative (suport) includ, fara a se limita, lista atestari si autorizari (Formular nr. 19), insotita de: i. ATESTATE ANRE (Agentia
Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei) conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 45/2016 publicat in M.Of. nr. 730/2016 :
Atestat TIP A3- încercări de echipamente şi instalaţii electrice în vederea certificării conformităţii tehnice a centralelor electrice în
raport cu normele tehnice aplicabile; Atestat TIP E1-proiectare de posturi de transformare, staţii electrice şi de instalaţii aparţinând
părţii electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate; Atestat TIP E2-executare de posturi de transformare, staţii
electrice şi de instalaţii aparţinând părţii electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate; Atestat TIP E2PA-executare
de lucrări la instalaţii electrice de protecţie şi automatizări din staţiile electrice. ii. Pentru persoanele juridice straine, inregistrate intr-
o tara UE/SEE/Elvetia: Atestarea ANRE (Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei) se va obtine/echivala/dovedi si
prezenta in conditiile Art. 4 alin. (1) si alin. (2) din “Regulamentul pentru atestarea opearatorilor economici care proiecteaza, executa
si verifica instalatii electrice”, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 45/2016 publicat in M.Of. nr. 730/2016; iii. Pentru persoanele juridice
straine, inregistrate intr-un alt stat decat Elvetia sau itr-un stat care nu este stat membru UE/SEE: Atestarea ANRE (Agentia Nationala
de Reglementare in Domeniul Energiei) se va obtine/echivala/dovedi si prezenta in conditiile Art. 4 alin. (3) din “Regulamentul
pentru atestarea opearatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice”, aprobat prin Ordinul ANRE nr.
45/2016 publicat in M.Of. nr. 730/2016; iv. In cazul Candidatilor (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant
nominalizat, pentru partea de contract pe care o realizeaza efectiv), persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in
limba in care au fost emise, insotite de o traducere a acestora in limba romana;
 
CERINTA NR. 3: autorizatii/atestari emise de organisme abilitate. Operatorii Economici (Candidat individual, membru al Asocierii,
Subcontrcatantul nominalizat, pentru partea de contract pe care o realizeaza efectiv) trebuie sa detina Autorizare ISCIR pentru
efectuarea de lucrări la instalaţii/echipamente, în conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei nr. 2154 din 11.12.2009, pentru
aprobarea  prescripţiilor  tehnice  PT  CR  4-2009  pentru  autorizarea  persoanelor  juridice  pentru  efectuarea  de  lucrări  la
instalaţii/echipamente. MODALITATE DE INDEPLINIRE. DOVEZI PRELIMINARE: Ca dovada preliminara pentru verificarea capacitatii
de exercitare a activitatii profesionale, Operatorii Economici (Candidat individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Tert
sustinator) trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere. Declaratia pe proprie raspundere este reprezentata de Formularul
DUAE. Se va completa si depune odata cu SOLICITAREA DE PARTICIPARE, Formularul DUAE, conform Sectiune IV.4.3.- Modul de
prezentare al Ofertei. Capacitatea de a corespunde cerintelor este identificata in Partea IV: Criterii de selectie, sectiunea A din DUAE
"Capacitatea de a corespunde cerintelor"- "Autorizatii”. PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND COMPLETAREA DUAE SE VA
CONSULTA: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-de-atribuire-a-contractelor-de-achizitie-
publicasectoriale. NOTA1: In cazul in care Candidatul: (1) este o Asociere de Operatori Economici, (2) propune Subcontractanti
(cunoscuti la momentul depunerii Ofertei), se va completa separat cate un DUAE in conditiile descrise mai sus. DOCUMENTE
SUPORT: Ca urmare a unei solicitari exprese din partea Entitatii Contractante si inainte de finalizarea Etapei 1 de selectie (Art. 205
alin. (3) din legea nr. 99/2016), Candidatul/candidatii (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert sustinator,
atunci cand este asimilat subcontractantului) selectat/selectati in urma aplicarii criteriului de selectie descris la Sectiunea 2.2.9,
trebuie sa prezinte documente justificative (suport)  actualizate (aflate in perioada de valabilitate la data prezentarii  la  data
prezentarii) prin care sa demonstreze indeplinirea criteriului de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in Formularul
DUAE. Pe parcursul derularii contractului, Candidatul (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant nominalizat,
pentru  partea  de  contract  pe  care  o  realizeaza  efectiv)  declarat  castigator  va  avea  obligatia  prelungirii  valabilitatii
atestatelor/autorizatiilor, dupa caz. Documentele justificative (suport) includ, fara a se limita, lista atestari si autorizari (Formular nr.
19), insotita de:: i. Autorizare ISCIR pentru efectuarea de lucrări la instalaţii/echipamente, în conformitate cu Ordinul Ministerului
Economiei nr. 2154 din 11.12.2009, pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 4-2009 pentru autorizarea persoanelor juridice
pentru efectuarea de lucrări la instalaţii/echipamente, sau documente echivalente emise de autoritatile competente din tara in care
este stabilit Operatorul Economic (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant nominalizat, pentru partea de
contract pe care o realizeaza efectiv); ii. In conformitate cu PT CR 4-2009, pentru autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea
de lucrări la instalaţii/echipamente, activitatile reglememtate de prescriptive,prevazute la Anexa nr. 1, se pot efectua: o de catre
persoane juridice inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului, autorizate de catre ISCIR in baza Legii nr. 64/2008,
actualizata, republicata, privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor
consumatoare de combustibil ; o de catre persone juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat semnatar al
Acordului privind Spatiul Economic European, inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate, in baza prevederilor
Ordonentei de Urgenta a Guvernului nr. 49/2009, privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza
servicii în România. iii. In cazul Candidatilor (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant nominalizat, pentru partea
de contract pe care o realizeaza efectiv), persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise,
insotite de o traducere a acestora in limba romana;
 
NOTA: Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT” - INSTRUCTIUNI
CATRE  CANDIDATI,  SECTIUNEA III.1.1.b)  CAPACITATEA  DE  EXERCITARE  A  ACTIVITATII  PROFESIONALE,  parte  integranta  a
documentatiei de atribuire.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
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Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Specificati cifra de afaceri medie anuala
CERINTA NR. 1: Informatii privind cifra medie de afaceri anuala, ce vizeaza activitatea din ultimele 3 exercitii financiare
CERINTA MINIMA: Candidatul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie sa dovedeasca o medie
a cifrei de afaceri globala in ultimele 3 (trei) exercitii financiare incheiate (2018, 2019, 2020) de cel putin: 70.000.000 EURO.
NOTA1: pentru echivalenta monetara se va utiliza cursul de schimb mediu valabil pentru  fiecare an in parte publicat de Banca
C e n t r a l a  E u r o p e a n a :
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html)
NOTA: Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT” - INSTRUCTIUNI
CATRE CANDIDATI, SECTIUNEA III.1.2) SITUATIA ECONOMICA SI FINANCIARA, parte integranta a documentatiei de atribuire. -
DOVEZI PRELIMINARE: Ca dovada preliminara pentru verificarea situatiei economice si financiare, Operatorii Economici (Candidat
individual, membru al unei Asocieri, Tertul sustinator) trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere. Declaratia pe proprie
raspundere este reprezentata de Formularul DUAE. Se va completa si depune odata cu SOLICITAREA DE PARTICIPARE, Formularul
DUAE, conform Sectiune IV.4.3.-Modul de prezentare  a Ofertei. Capacitatea economica si financiara este identificata in Partea IV:
Criterii de selectie, sectiunea B din DUAE "Situatia Economica si Financiara"-"Cifra de afaceri medie anuala”.
Informatiile privind cifra de afaceri medie anuala vor fi prezentate in moneda procedurii [EURO]. Pentru echivalenta monetara se va
uti l iza  cursul  de  schimb  mediu  valabi l  pentru  f iecare  an  in  parte  publicat  de  Banca  Centrala  Europeana:
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html)
PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND COMPLETAREA DUAE SE VA CONSULTA:
http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-de-atribuire-a-contractelor-de-achizitie-publicasectoriale.
DOCUMENTE SUPORT: Ca urmare a unei solicitari exprese din partea Entitatii Contractante si inainte de finalizarea Etapei 1 de
selectie (Art.  205 alin.  (3)  din legea nr.  99/2016),  Candidatul/candidatii  (candidat individual,  membru al  unei  asocieri,  tertul
sustinator) selectat/selectati in urma aplicarii  criteriului de selectie descris la Sectiunea 2.2.9, trebuie sa prezinte documente
justificative (suport) actualizate (aflate in perioada de valabilitate la data prezentarii ) care sa reflecte o imagine fidela a situatiei sale
economice si financiare, prin intermediul carora sa demonstreze indeplinirea cerintelor minime, in conformitate cu informatiile
cuprinse in Formularul DUAE.
Documentele justificative (suport) includ, fara a se limita:
i.   Bilanturi contabile pentru cel mult ultimele 3 exercitii financare disponibile (2018, 2019, 2020) sau situatii financiare/ rapoarte de
audit financiar (extrase ale bilanturilor contabile – contul de profit/pierdere) din care sa rezulte cifrele de afaceri;
ii.   Orice alt document justificativ (suport) relevant pentru demonstrarea  cerintei de calificare, daca pentru motive obiective si
justificate, Candidatul (Candidat individual, fiecare membru al unei Asocieri sau Tert Sustinator) nu este in masura sa furnizeze
documentele prezentate la lit. i.;
iii.   In cazul Candidatilor (candidat individual, membru al unei asocieri, tert sustinator), persoane juridice/fizice straine documentele
vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere a acestora in limba romana.
NOTA: Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT” - INSTRUCTIUNI
CATRE CANDIDATI, SECTIUNEA III.1.2) SITUATIA ECONOMICA SI FINANCIARA, parte integranta a documentatiei de atribuire.
2.) Indicator financiar
Cerinta nr. 2 – Lichiditatea generala ce vizeaza activitatea din ultimul an (2020)
Lichiditatea generala (LG), calculata, conform formulei: LG = active curente / datorii curente sa fie cel putin 1 (sau cel putin 100 %).
NOTA: Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT” - INSTRUCTIUNI
CATRE CANDIDATI, SECTIUNEA III.1.2) SITUATIA ECONOMICA SI FINANCIARA, parte integranta a documentatiei de atribuire. -
DOVEZI PRELIMINARE: Ca dovada preliminara pentru verificarea lichiditatii  generale, Candidatul (Candidat individual, fiecare
membru al unei Asocieri) trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere. Declaratia pe proprie raspundere este reprezentata
de Formularul DUAE. Se va completa si depune odata cu SOLICITAREA DE PARTICIPARE, Formularul DUAE, conform Sectiune IV.4.3.-
Modul de prezentare al Ofertei. Lichiditatea generala este identificata in Partea IV: Criterii de selectie, sectiunea B din DUAE "Situatia
Economica si Financiara"- "Indicatori financiari”.
PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND COMPLETAREA DUAE SE VA CONSULTA:
http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-de-atribuire-a-contractelor-de-achizitie-publicasectoriale.
NOTA1: In cazul in care Candidatul este o Asociere de Operatori Economici, se va completa separat cate un DUAE pentru fiecare
participant, in conditiile descrise mai sus.
DOCUMENTE SUPORT: Ca urmare a unei solicitari exprese din partea Entitatii Contractante si inainte de finalizarea Etapei 1 de
calificare si selectie (Art. 205 alin. (3) din legea nr. 99/2016), Candidatul/candidatii (candidat individual, membru al unei asocieri)
selectat/selectati in urma aplicarii criteriului de selectie descris la Sectiunea 2.2.9,  trebuie sa prezinte documente justificative
(suport) actualizate (aflate in perioada de valabilitate la data prezentarii) care sa reflecte o imagine fidela a situatiei sale financiare,
prin intermediul carora sa demonstreze indeplinirea cerintei minime, in conformitate cu informatiile cuprinse in Formularul DUAE.
Documentele justificative (suport) includ, fara a se limita, Formularul 17 insotit de :
i.   Documente edificatoare care probeaza indeplinirea cerintei minime de calificare cum ar fi, situatii financiare anuale sau alte
documente prin care candidatul isi poate demonstra situatia economica si financiara din ultimul an (2020). Situatiile financiare
prezentate trebuie sa fie auditate/certificate, conform reglementarilor in vigoare in tara de origine a candidatului.  In acest sens, se
va prezenta raportul de audit financiar sau alte documente doveditoare. Documentele vor fi vizate si inregistrate la organele
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competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara de origine a candidatului.
ii.   Orice alt document justificativ (suport) relevant pentru demonstrarea  lichiditatii generale, daca pentru motive obiective si
justificate, Candidatul (Candidat individual, fiecare membru al unei Asocieri) nu este in masura sa furnizeze documentele prezentate
la lit. i.;
iii.   In cazul Candidatilor (candidat individual, membru al unei asocieri), persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise
in limba in care au fost emise, insotite de o traducere a acestora in limba romana;
NOTA2:
i.   Indeplinirea cerintei minime de catre o Asociere de Operatori Economici: Daca un grup de operatori economici depune o
Candidatura comuna, atunci cerinta minima privind indicatorul de lichiditate se demonstreaza individual, de fiecare membru al
grupului. Nu se accepta demonstrarea cerintei prin intermediul unuia sau mai multor terti sustinatori.
NOTA 3: Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT” - INSTRUCTIUNI
CATRE CANDIDATI, SECTIUNEA III.1.2) SITUATIA ECONOMICA SI FINANCIARA, parte integranta a documentatiei de atribuire.

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Cerinta nr. 1.a: Declaratie privind lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 10 ani.
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta nr. 1.a: Declaratie privind lista principalelor
lucrari similare executate in ultimii 10 ani. Candidatul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie
sa demonstreze ca in ultimii 10 ani pana la data limita de depunere a Ofertei, a executat lucrari similare a caror valoare insumata din
maxim 7 contracte este de minim 15.000.000,00 EURO fara TVA. Volumul lucrarilor efectuate in cadrul contractelor prezentate
trebuie sa cuprinda insumat lucrari similare conform cerintelor de mai jos. Prin lucrari similare se vor intelege toate cele de mai jos:
a) Fabricaţie, montaj şi punere în funcţiune turbină hidraulică tip Francis, cu putere minimă de 100 MW şi gama de cădere a apei
cuprinsă în intervalul 100-600 m; b) Fabricaţie, montaj şi punere în funcţiune generator electric cu putere minimă de 100 MVA; c)
Modernizare, montaj şi punere în funcţiune echipamente hidromecanice (vane fluture şi vane sferice) pentru hidrocentrale; d)
Modernizare/retehnologizare şi punere în funcţiune staţii electrice de transformare cu tensiuni de minim 100 kV; e) Montaj şi punere
în funcţiune sisteme de automatizare şi SCADA pentru centralele producătoare de energie electrică NOTA1: i. Pentru lucrarile de la
aliniatele a), b) c) se vor lua in considerare lucrarile de fabricatie, modernizare, montaj si punere in functiune efectuate atat pentru
centrale hidroelectrice dispecerizabile nou construite cat si pentru cele retehnologizate/modernizate. ii.  Pentru lucrarile de la
aliniatele d) si e) se vor lua in considerare lucrarile de executie, montaj si punere in functiune efectuate atat pentru centralele
producatoare de energie electrica dispecerizabile nou construite cat si pentru cele retehnologizate/modernizate. iii. Lista lucrarilor
prezentate trebuie sa acopere intreaga gama de lucrari similare solicitate la alineatele a), b, c), d) si e) mai sus mentionate. - DOVEZI
PRELIMINARE: Ca dovada preliminara pentru verificarea capacitatii tehnice si profesionale, Candidatul (Candidat individual, fiecare
membru al  unei  Asocieri  sau Tert  Sustinator)  trebuie sa prezinte o declaratie  pe propria  raspundere.  Declaratia  pe proprie
raspundere este reprezentata de Formularul DUAE. Se va completa si depune odata cu SOLICITAREA DE PARTICIPARE, Formularul
DUAE, conform Sectiune IV.4.3.-Modul de prezentare al Ofertei. Capacitatea tehnica si profesionala este identificata in Partea IV:
Criterii de selectie, sectiunea C din DUAE "Capacitatea tehnica si profesionala"-"Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea
de  lucrari  de  tipul  specificat”.  PENTRU  INFORMATII  SUPLIMENTARE  PRIVIND  COMPLETAREA  DUAE  SE  VA  CONSULTA:
http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-de-atribuire-a-contractelor-de-achizitie-publicasectoriale.
NOTA2: In cazul in care Candidatul: (1) este o Asociere de Operatori Economici, (2) propune Tert sustinator, se va completa separat
cate un DUAE pentru fiecare participant, in conditiile descrise mai sus. DOCUMENTE SUPORT: Ca urmare a unei solicitari exprese din
partea Entitatii Contractante si inainte de finalizarea Etapei 1 de calificare si selectie (Art. 205 alin. (3) din legea nr. 99/2016),
Candidatul/candidatii (candidat individual, membru al unei asocieri, tertul sustinator) selectat/selectati in urma aplicarii criteriului de
selectie descris la Sectiunea 2.2.9, trebuie sa prezinte documente justificative (suport) actualizate (aflate in perioada de valabilitate la
data prezentarii) care sa reflecte capacitatea sa tehnica si profesionala, prin intermediul carora sa demonstreze indeplinirea cerintei
minime, in conformitate cu informatiile cuprinse in Formularul DUAE. Documentele justificative (suport) includ, fara a se limita, Lista
lucrarilor executate (Formular nr. 16), insotita de: i. recomandari/certificari de buna executie/procese verbale de receptie/documente
privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, emise de beneficiar sau orice alte documente edificatoare, din care sa
rezulte, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele informatii:  a. Beneficiarul contractului; b. Obiectul contractului; c. Valoarea
lucrarilor; d. Perioada si locul executiei lucrarilor avute in vedere la incadrarea in pragul valoric minim impus; e. Calitatea in care a
fost implicat candidatul in cadrul contractului respectiv; f. Precizarea in clar a activitatii/lucrarilor efectuate de catre candidat, valorile
aferente pentru aceste activitati, precum si perioada derularii lor; g. Precizarea de catre beneficiar, daca activitatile efectuate de catre
candidat au fost realizate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca acestea au fost duse la bun sfarsit. ii. Orice
alt document justificativ (suport) relevant pentru demonstrarea cerintei de calificare din care sa rezulte, in mod obligatoriu, cel putin
informatiile de la lit. i.; iii. In cazul Candidatilor (candidat individual, membru al unei asocieri, tert sustinator), persoane juridice/fizice
straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere a acestora in limba romana. NOTA:
Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT” - INSTRUCTIUNI CATRE
CANDIDATI, SECTIUNEA III.1.3) CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA, parte integranta a documentatiei de atribuire.
2.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
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CERINTA nr. 1.b: Declaratie privind lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 10 ani.
Pentru  contractele  de  achizitie  de  servicii:  executarea  de  servicii  de  tipul  specificat  Cerinta  nr.  1.b:  Declaratie  privind lista
principalelor servicii  similare prestate in ultimii  10 ani.  Candidatul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori
Economici) trebuie sa demonstreze ca in ultimii 10 ani pana la data limita de depunere a Ofertei, a dus la bun sfarsit servicii de
proiectare similare cu cele care fac obiectul achizitiei. Volumul serviciilor de proiectare similare prestate in cadrul contractelor
prezentate trebuie sa cuprinda insumat servicii similare conform cerintelor de mai jos. Prin servicii de proiectare similare se vor
intelege toate cele de mai jos: a) Proiectare si  testare model turbina hidraulica tip Francis cu putere minima de 100 MW. b)
Proiectare generator electric cu putere minima de 100 MVA; c) Proiectare statii  electrice de transformare inalta tensiune; d)
Proiectare sisteme de automatizare si SCADA.
 
CERINTA nr. 1.c: Experienta similara in activitatea de management al proiectelor (project management).
Candidatul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie sa demonstreze ca in ultimii 5 ani pana la
data limita de depunere a Ofertei, a prestat servicii de management al proiectelor (project management) similare cu cele care fac
obiectul achizitiei. Volumul serviciilor de management al proiectelor (project management) similare prestate in cadrul contractelor
prezentate trebuie sa cuprinda insumat servicii similare conform cerintelor de mai jos. Prin servicii de management al proiectelor
(project management) se vor intelege: Planificarea, coordonarea si verificarea activitatilor de proiectare, executie lucrari de montaj si
punere in functiune din cadrul centralelor electrice dipecerizabile noi sau retehnologizate/modernizate.
 
NOTA: Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT” - INSTRUCTIUNI
CATRE CANDIDATI, SECTIUNEA III.1.3) CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA, parte integranta a documentatiei de atribuire. -
CERINTA 1b: MODALITATEA DE INDEPLINIRE Declaratie privind lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 10 ani. DOVEZI
PRELIMINARE: Ca dovada preliminara pentru verificarea capacitatii tehnice si profesionale, Candidatul (Candidat individual, fiecare
membru al unei Asocieri sau Tert Sustinator) trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere. DOCUMENTE SUPORT: Ca
urmare a unei solicitari exprese din partea Entitatii Contractante si inainte de finalizarea Etapei 1 de calificare si selectie (Art. 205 alin.
(3) din legea nr. 99/2016), Candidatul/candidatii (candidat individual, membru al unei asocieri, tertul sustinator) selectat/selectati in
urma aplicarii  criteriului  de selectie descris la Sectiunea 2.2.9,  trebuie sa prezinte documente justificative (suport)  adecvate,
actualizate (aflate in perioada de valabilitate la data prezentarii) din care sa reiasa ca serviciile au fost duse la bun sfarsit si prin
intermediul carora sa demonstreze indeplinirea cerintelor minime, in conformitate cu informatiile cuprinse in Formularul DUAE.
Documentele  justificative  (suport)  includ,  fara  a  se  limita  Lista  serviciilor  de  proiectare  prestate  (Formular  nr.  16),  insotita
de:i.recomandari/certificari de buna executie/procese verbale de receptie/documente privind modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale,  emise  de beneficiar  sau orice  alte  documente  edificatoare,  din  care  sa  rezulte,  in  mod obligatoriu,  cel  putin
urmatoarele informatii:  Beneficiarul  contractului;  Obiectul  contractului;Perioada contractului;Calitatea in care a fost implicat
candidatul in cadrul contractului respectiv;Precizarea in clar a activitatii serviciilor efectuate de catre candidat, valorile aferente
pentru aceste activitati, precum si perioada derularii lor si data la care au fost receptionate;Precizarea de catre beneficiar, daca
activitatile efectuate de catre candidat au fost realizate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca acestea au fost
duse la bun sfarsit.
 
CERINTA nr. 1c:DOVEZI PRELIMINARE: Ca dovada preliminara pentru verificarea capacitatii tehnice si profesionale, Candidatul
(Candidat  individual,  fiecare  membru  al  unei  Asocieri  sau  Tert  Sustinator)  trebuie  sa  prezinte  o  declaratie  pe  propria
raspundere.DOCUMENTE SUPORT: Ca urmare a unei solicitari exprese din partea Entitatii Contractante si inainte de finalizarea
Etapei 1 de calificare si selectie (Art. 205 alin. (3) din legea nr. 99/2016), Candidatul/candidatii (candidat individual, membru al unei
asocieri, tertul sustinator) selectat/selectati in urma aplicarii criteriului de selectie descris la Sectiunea 2.2.9, trebuie sa prezinte
documente justificative (suport) adecvate, actualizate (aflate in perioada de valabilitate la data prezentarii) din care sa reiasa ca
serviciile au fost duse la bun sfarsit si prin intermediul carora sa demonstreze indeplinirea cerintelor minime, in conformitate cu
informatiile cuprinse in Formularul DUAE. Documentele justificative (suport) includ, fara a se limita Lista serviciilor de management
prestate (Formular nr. 16), insotita de:a. Beneficiarul Proiectului;Obiectul Proiectului;Calitatea in care a fost implicat candidatul in
cadrul Proiectului respectiv;Perioada Proiectului;Precizarea in clar a activitatilor de management efectuate de catre candidat, valorile
aferente pentru aceste activitati, precum si perioada derularii lor;Precizarea de catre beneficiar, daca activitatile efectuate de catre
candidat au fost realizate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca acestea au fost duse la bun sfarsit.
 
NOTA: Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT” - INSTRUCTIUNI
CATRE CANDIDATI, SECTIUNEA III.1.3) CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA, parte integranta a documentatiei de atribuire.
3.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: tehnicieni sau organisme tehnice pentru executarea lucrarilor
Cerinta  nr.  2:  Personalul  minim  care  va  fi  utilizat  in  executarea  contractului,  cu  rol  dereprezentare  a  Candidatului  este
urmatorul:a)Manager de proiect.Experienta profesionala specifica va fi demonstrata prin prezentarea dovezii participarii in cel putin
un proiect/contract la nivelul caruia sa fi ocupat pozitia de Manager de Proiect/ Director de Proiect/ Responsabil de contract.b)Şef
proiect complex (coordonator şi integrator proiecte).Experienţa profesională specifică, demonstrată prin prezentarea dovezii
participării în cel puţin un proiect/contractla nivelul căruia să fi desfăşurat activităţi similare cu cel al obiectului procedurii şi
participării  în cel puţin unproiect/contract în care a activat pe poziţia de Şef proiect complex.c)Şef colectiv proiectare parte
mecanică(coordonator proiecte parte mecanică).Experienţa profesională specifică, demonstrată prin prezentarea dovezii faptului că
a activat pe poziţia de Şef colectiv proiectare parte mecanică în cel puţin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfăşurat
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activităţi similar.d)Şef colectiv proiectare parte electrică(coordonator proiecte parte electrică).Experienţa profesională specifică,
demonstrată prin prezentarea dovezii faptului că a activat pe poziţia de Şefcolectiv proiectare parte electrică în cel puţin un
proiect/contract la nivelul căruia să fi desfăşurat activităţi similar.e)Şef colectiv proiectare sisteme de automatizare. Experienţa
profesională specifică, demonstrată prin prezentarea dovezii faptului că a activat pe poziţia de Şef colectiv proiectare sisteme de
automatizare în cel puţin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfăşurat activităţi similar.f)Şef colectiv proiectare parte de
construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor. Experienţa profesională specifică, demonstrată prin prezentarea dovezii faptului că a
activat pe poziţia de Şef colectiv proiectare parte de construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor în cel puţin un proiect/contract la
nivelul  căruia să fi  desfăşurat activităţi  similar.g)Şef de şantier (coordonator execuţie lucrări  parte electrică,  parte mecanică,
automatizare şi construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor). Experienţa profesională specifică, demonstrată prin prezentarea
dovezii faptului că a activat pe poziţia de Şef de şantier în cel puţin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfăşurat activităţi
similar.h)tehnicieni sau a organismelor tehnice implicate care răspund de controlul calităţii –Responsabil tehnic cu execuţia pentru
lucrările  de  montaj  utilaje,  echipamente  şi  instalaţii  tehnologice  industriale,producerea  şi  distribuţia  energiei  electrice-
atestatconformOrdin nr. 364/2010; Responsabil tehnic cu execuţia în domeniu construcţiilor şi instalaţiilor aferenteconstrucţiilor-
atestat conform ORDIN nr. 1895/2016.i) Verificatori de proiecte atestaţi.Atestare A1-rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru
construcţii cu structura de rezistenţă din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcţii; Atestare A2-rezistenţă mecanică şi
stabilitate pentru construcţii  cu structura de rezistenţă din metal,  lemn şi alte materiale composite;Atestare B1 -siguranţa în
exploatare pentru construcţii;Atestare C -securitate la incendiu pentru construcţii în toate domeniile, respectiv pentru instalaţii în
toate  specialităţile;Atestare  tip  I_Int  -  instalaţii  aferente  clădirilor;Atestare  tip  le  -  instalaţii  electrice  aferente
construcţiilor;j)Verificatori  de  proiecte  si  RTI  autorizati/atestati:Verificatori  de  proiect  si  RTE  autorizati  conform Ordin   nr.
11/2013:Autorizare TIP IV A-pentru proiectare instalaţii electrice la orice tensiune nominală standardizată;Autorizare TIP IV B-pentru
executare de instalaţii electrice la orice tensiune nominală standardizată; Verificator de proiect si RTE atestat/autorizat conform
Ordin  nr. 364/2010, SECTIUNE D; Verificator de proiect atestat conform Ordin NR. 2264/2018; RTE atestat conform Ordin NR.
1895/2016 - DOVEZI PRELIMINARE: Ca dovada preliminara pentru verificarea capacitatii  tehnice si  profesionale,  Candidatul
(Candidat individual, fiecare membru al unei Asocieri sau Tert Sustinator) trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere.
Declaratia  pe  proprie  raspundere  este  reprezentata  de  Formularul  DUAE  in  care  se  va  nominaliza  personalul  numit  in
posturile/pozitiile solicitate, necesar pentru a putea fi realizate lucrarile asumate, cu respectarea cadrului normativ ce guverneaza
domeniul de activitate in care activeaza fiecare dintre persoanele nominalizate. Se va completa si depune odata cu SOLICITAREA DE
PARTICIPARE, Formularul DUAE, conform Sectiune IV.4.3.-Modul de prezentare al Ofertei. Capacitatea tehnica si profesionala este
identificata in Partea IV: Criterii de selectie, sectiunea C din DUAE "Capacitatea tehnica si profesionala"-"Pentru contractele de
achizitie de lucrari: tehnicieni sau organisme tehnice pentru executarea lucrarilor”. Documentele justificative (suport) includ, fara a se
limita Lista echipei de proiect (Formular nr. 18), insotita de: i. PENTRU FIECARE PERSOANA NOMINALIZATA LA, lit. a) (Manager de
proiect), lit. b) (Şef proiect complex), lit. c) (Şef colectiv proiectare parte mecanică), lit. d) (Şef colectiv proiectare parte electrică), lit.
e)  (Şef  colectiv  proiectare  sisteme de automatizare),  lit.  f)  (Şef  colectiv  proiectare  parte  de construcţii  şi  instalaţii  aferente
construcţiilor) si  lit. g) (Şef de şantier),  in echipa de proiect,  se vor anexa urmatoarele categorii de documente:Scrisoare/Scrisori de
recomandare din partea angajatorului, beneficiarului/contractul individual de munca, din care sa reiasa experienta in cel putin un
proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare.; ii.  PENTRU FIECARE PERSOANA NOMINALIZATA LA lit.  h)
(tehnicieni sau a organismelor tehnice implicate care răspund de controlul calităţii: (1)Responsabil tehnic cu execuţia pentru lucrările
de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale,producerea şi distribuţia energiei electrice si (2)Responsabil tehnic
cu execuţia în domeniu construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor), in echipa de proiect,  se vor anexa urmatoarele categorii
de documente:  atestat conform ORDIN M.E.C.M.A. nr. 364/2010; atestat conform conform ORDIN nr. 1895 / 2016.; iii. PENTRU
FIECARE PERSOANA NOMINALIZATA LA lit. i) (Verificatori de proiecte atestaţi), in echipa de proiect,  se vor anexa urmatoarele
categorii de documente: atestate conform ORDIN nr. 2.264/2018 : Atestare TIP A1; Atestare TIP A2 ; Atestare TIP B1; Atestare TIP ;
Atestare TIP I_Int; Atestare TIP le. Iv. PENTRU FIECARE PERSOANA NOMINALIZATA LA lit. j) (Verificatori de proiecte si RTE), in echipa
de proiect,  se vor anexa urmatoarele categorii de documente:autorizari conform conform Ordin  A.N.R.E. nr. 11/2013,  TIP IV A si
TIP IV B; autorizari conform Ordin  M.E.C.M.A.  nr. 364/2010, SECTIUNE D; atestat conform Ordin MDRAP NR. 2264/2018; atestat
conform Ordin MDRAP NR. 1895 / 2016. NOTA: Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E.
RAUL-MARE RETEZAT” - INSTRUCTIUNI CATRE CANDIDATI, SECTIUNEA III.1.3) CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA, parte
integranta a documentatiei de atribuire.
4.) Proportia de subcontractare
Cerinta nr. 3: Cerinte privind Subcontractarea
In cazul in care Candidatul (Operatorul Economic individual sau Asocierea de Operatori Economici) subcontracteaza o parte din
obiectul Contractului, iar Subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii Ofertei, acesta are obligatia sa prezinte informatii
despre partea pe care intentioneaza sa o subcontracteze.
NOTA: Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT” - INSTRUCTIUNI
CATRE CANDIDATI, SECTIUNEA III.1.3) CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA, parte integranta a documentatiei de atribuire. -
DOVEZI PRELIMINARE: Ca dovada preliminara pentru verificarea capacitatii tehnice si profesionale, Operatorii Economici (Candidat
individual, membru al unei Asocieri) trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere. Declaratia pe proprie raspundere este
reprezentata de Formularul DUAE. Se va completa si depune odata cu SOLICITAREA DE PARTICIPARE, Formularul DUAE, conform
Sectiune IV.4.3.-Modul de prezentare a Ofertei.  Capacitatea de a corespunde cerintelor este identificata in Partea IV: Criterii de
selectie, sectiunea C din DUAE "Capacitatea tehnica si profesionala"-"Proportia de Subcontractare”                                     
PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND COMPLETAREA DUAE SE VA CONSULTA:
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http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-de-atribuire-a-contractelor-de-achizitie-publicasectoriale.
NOTA1: Candidatul (Candidat individual, membru al unei Asocieri) va depune odata cu SOLICITAREA DE PARTICIPARE, Formularul
DUAE,  conform  Sectiune  IV.4.3.-Modul  de  prezentare  a  Ofertei,  pana  la  termenul  limita  de  depunere  a  Candidaturilor:
Acordul/Acordurile  de  subcontractare  incheiate  cu  subcontractantii  cunoscuti  pana  la  data  depunerii  Candidaturilor,
Acordul/Acordurile de subcontractare cu Operatorul Economic/Operatorii Economici care indeplineste/indeplinesc si rolul de Tert
Sustinator atunci cand Tertul Sustinator are si calitatea de Subcontrcatant, pentru partea de contract pe care o executa efectiv. Se va
prezenta Acordul de subcontractare, intocmit conform Formular nr. 7.
NOTA: Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT” - INSTRUCTIUNI
CATRE CANDIDATI, SECTIUNEA III.1.3) CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA, parte integranta a documentatiei de atribuire.
1.) Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Cerinta nr. 1: Certificarea implementarii S.M.C conform ISO 9001 sau echivalent, in domeniul activitatilor convergente cu natura si
obiectul contractului, prin raportare la domeniul in care se incadreaza obiectul principal al contractului.
Candidatul individual, fiecare membru al Asocierii in cazul unei oferte comune, trebuie sa prezinte individual informatiile pentru
partea din Contract pe care o va realiza. - DOVEZI PRELIMINARE: Ca dovada preliminara pentru verificarea indeplinirii cerintei
privind certificarea specifica care atesta respectarea standardului de asigurare a calitatii, Candidatul (Candidat individual, fiecare
membru al unei Asocieri) trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere. Declaratia pe proprie raspundere este reprezentata
de Formularul DUAE. Se va completa si depune odata cu SOLICITAREA DE PARTICIPARE, Formularul DUAE, conform Sectiune IV.4.3.-
Modul de prezentare al Ofertei. Standardul de asigurare a calitatii este identificat in Partea IV: Criterii de selectie, sectiunea D din
DUAE " Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu"-"Certificate emise de organisme independente cu
privire la standardele de asigurare a calitatii”.
PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND COMPLETAREA DUAE SE VA CONSULTA:
http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-de-atribuire-a-contractelor-de-achizitie-publicasectoriale
DOCUMENTE SUPORT: Ca urmare a unei solicitari exprese din partea Entitatii Contractante si inainte de finalizarea Etapei 1 de
calificare si selectie (Art. 205 alin. (3) din legea nr. 99/2016), Candidatul/candidatii (candidat individual, membru al unei asocieri,
subcontractant nominalizat, pentru partea de contract pe care o realizeaza efectiv) selectat/selectati in urma aplicarii criteriului de
selectie descris la Sectiunea 2.2.9, trebuie sa prezinte documente justificative (suport) actualizate (aflate in perioada de valabilitate la
data prezentarii) prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in Formularul
DUAE.
NOTA1: Pe parcursul derularii contractului, Candidatul (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant nominalizat,
pentru partea de contract pe care o realizeaza efectiv) declarat castigator va avea obligatia prelungirii valabilitatii documentelor,
dupa caz.
Documentele justificative (suport) includ, fara a se limita:
i.   Prezentarea oricarui document prin care se sustine cerinta, de exemplu: un certificat emis de un organism de certificare sau alte
documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei:  spre exemplu,  proceduri/manuale de calitate,  activitate
procedurata etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001.
ii.   In cazul Candidatilor (candidat individual, membru al unei asocieri,), persoane juridice straine documentele vor fi transmise in
limba in care au fost emise, insotite de o traducere a acestora in limba romana.
2.) Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu
Cerinta nr. 2: Certificarea implementarii S.M.C conform ISO 14001 sau echivalent, in domeniul activitatilor convergente cu natura si
obiectul contractului, prin raportare la domeniul in care se incadreaza obiectul principal al contractului.
Candidatul individual, fiecare membru al Asocierii in cazul unei oferte comune, trebuie sa prezinte individual informatiile pentru
partea din Contract pe care o va realiza. - DOVEZI PRELIMINARE: Ca dovada preliminara pentru verificarea indeplinirii cerintei
privind certificarea specifica care atesta respectarea standardului de mediu, Candidatul (Candidat individual, fiecare membru al unei
Asocieri) trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere. Declaratia pe proprie raspundere este reprezentata de Formularul
DUAE. Se va completa si depune odata cu SOLICITAREA DE PARTICIPARE, Formularul DUAE, conform Sectiune IV.4.3.-Modul de
prezentare a Ofertei. Standardul de protectie a mediului este identificat in Partea IV: Criterii de selectie, sectiunea D din DUAE "
Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu"-"Certificate emise de organisme independente cu privire la
sistemele sau  standardele de management de mediu”.
PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND COMPLETAREA DUAE SE VA CONSULTA:
http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-de-atribuire-a-contractelor-de-achizitie-publicasectoriale
DOCUMENTE SUPORT: Ca urmare a unei solicitari exprese din partea Entitatii Contractante si inainte de finalizarea Etapei 1 de
calificare si selectie (Art. 205 alin. (3) din legea nr. 99/2016), Candidatul/candidatii (candidat individual, membru al unei asocieri,
subcontractant nominalizat, pentru partea de contract pe care o realizeaza efectiv) selectat/selectati in urma aplicarii criteriului de
selectie descris la Sectiunea 2.2.9, trebuie sa prezinte documente justificative (suport) actualizate (aflate in perioada de valabilitate la
data prezentarii) prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in Formularul
DUAE.
NOTA1: Pe parcursul derularii contractului, Candidatul (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant nominalizat,
pentru partea de contract pe care o realizeaza efectiv) declarat castigator va avea obligatia prelungirii valabilitatii documentelor,
dupa caz.
Documentele justificative (suport) includ, fara a se limita:
i.   Prezentarea oricarui document prin care se sustine cerinta, de exemplu: un certificat emis de un organism de certificare sau alte
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documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei:  spre exemplu,  proceduri/manuale de calitate,  activitate
procedurata etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 14001 ;
ii.   In cazul Candidatilor (candidat individual, membru al unei asocieri,), persoane juridice straine documentele vor fi transmise in
limba in care au fost emise, insotite de o traducere a acestora in limba romana.

 
III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare
Lista si descrierea succinta a regulilor si criteriilor: -

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.1.6) Depozite si garantii solicitate
              Cuantum:400.000,00 EURO;Dovada constituirii garantiei va fi prezentata cel mai tarziu apana la data si ora limita pentru
depunerea ofertelor preliminare de catre candidatii  selectati  sa participe la Etapa a II-a,  conform Sectiune IV.4.3.-Modul de
prezentare a Ofertei. Perioada de valabilitate: 6 luni de la data limita stabilita pentru Depunerea propunerii tehnice si propunerii
financiare preliminare in cadrul Etapei a II-a. Perioada de valabilitate a garantiei va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a
ofertei preliminare. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei preliminare, perioada de valabilitate a garantiei va fi
prelungita. Garantia este irevocabila. Instrumentele de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa
neconditionat.  Modul de constituire a garantiei  (conform articol  41-44 din HG 394/ 2016):•  prin virament bancar,  in contul
Hidroelectrica Bucuresti, Cont pentru incasare garantii de participare achitate in EURO:RO63 RNCB 0072 0183 3187 0010, deschis la
BCR Sector 1, cod SWIFT: RNCBROBU•instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de
asigurari. Daca se opteaza pentru constituirea garantiei prin Scrisoare de garantie bancara, se va completa Formularulnr.5din
Sectiunea–„Fomulare si Modele” a Documentatiei de Atribuire. Instrumentele de garantare vor fi redactate in limba romana sau
insotite de traducerea in limba romana (pentru documentele redactate in alta limba).Entitatea contractanta are dreptul de a retine si
de a incasa in nume propriu garantia pentru participare in situatiile prevazute la articolul 43 din HG 394/2016;Garantia se va restitui
conform articolului 44 din HG 394/2016.NOTA:Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARECHE
RETEZAT”-INSTRUCTIUNI CATRE CANDIDATI,  SECTIUNEA III.1.6)  DEPOZITELE SI  GARANTIILE SOLICITATE,  parte integranta a
documentatiei de atribuire.
Executantul va constitui garantie de buna executie in cuantum de 10 % din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna
executie se va constitui prin una dintre urmatoarele modalitati, stabilite de Art. 46 alin. (1) din HG 394/2016 in termen de 5 zile
lucratoare de la data intrarii in vigoare a contractului: prin virament bancar in contul de garantii comunicat de beneficiar; printr-un
instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat; printr-un instrument de garantare emis de o
societate de asigurari;Garantia de buna executie devine anexa la contract si trebuie sa fie irevocabila. In cazul in care pe parcursul
executarii contractului se suplimenteaza valoarea acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in
corelatie cu noua valoare a contactului. Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,
oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa
sa obligatiile asumate prin contract (Art 47 din HG 394/2016). In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total,
executantul are obligatia de a reintregi garantia raportat la restul ramas de executat. Entitatea contractanta are obligatia de a
elibera/restitui garantia de buna executie in conditiile legislatiei achizitiilor sectoriale, conform clauzelor contractuale (Art 48 din HG
394/2016).NOTA:Informatii  detaliate  in  ANEXA NR.  1  la  FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E.  RAUL-MARE RETEZAT”-
INSTRUCTIUNI CATRE CANDIDATI, SECTIUNEA III.1.6) DEPOZITELE SI GARANTIILE SOLICITATE, parte integranta a documentatiei de
atribuire.

 
III.1.7) Principalele conditii de finantare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante care
le reglementeaza
-

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
              Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016. Se va prezenta Acordul de asociere, intocmit
conform Formular nr. 6.
NOTA:  Informatii  detaliate  in  ANEXA NR.  1  la  FISA  DE  DATE  „RETEHNOLOGIZARE  AHE VIDRARU”  -  INSTRUCTIUNI  CATRE
CANDIDATI, SECTIUNEA III.1.8) FORMA JURIDICA PE CARE O VA LUA GRUPUL DE OPERATORI ECONOMICI CARUIA I SE ATRIBUIE
CONTRACTUL, parte integranta a documentatiei de atribuire. Informatii suplimentare privind asocierea se regasesc in cadrul
majoritatii sectiunilor din ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT” - INSTRUCTIUNI CATRE
CANDIDATI.

 
III.2) Conditii referitoare la contract
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III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura competitiva cu negociere

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 24.05.2021 11:00

 
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
Data: 24.06.2021

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: -

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.07.2021; Ora locala: 12:00
Locul: 
Sediul HIDROELECTRICA SA, Bd. Ion Mihalache nr.15-17, sector 1, Bucuresti
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Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar
vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. DUAE se
va depune obligatoriu si de fiecare candidat asociat/subcontractant/tert sustinator-daca este cazul. Candidatul nu are dreptul, in cadrul
aceleiasi  proceduri,  conform art.  53 din HG nr.  394/2016 sa depuna doua sau mai multe oferte,  sub sanctiunea excluderii  ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei in care este candidat asociat.
 
NOTA1:
i.  Evaluarea Ofertelor  se realizeaza prin  acordarea,  pentru fiecare ofertant  in  parte,  a  unui  punctaj  rezultat  ca urmare a  aplicarii
algoritmului de calcul stabilit in documentatia de atribuire.
ii. Entitatea Contractanta stabileste clasamentul Ofertantilor prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, Oferta castigatoare
fiind cea de pe primul loc.
iii. in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face prin aplicarea in prima
faza a dispozitiilor Art. 223 alin. (3) si alin. (4) din Legea nr. 99/2016, daca exista in continuare 2 (doua) sau mai multe oferte clasate pe
primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a
ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta va solicita noi propuneri financiare  Ofertantilor aflati
pe primul loc si Oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica (Art. 145 din HG 394/2016).
 
NOTA 2:
i.Conform art. 3 alineatul (1), litera ii) din Legea nr. 99/2016, modificata prin Ordonanta urgenta  nr. 25/2021, privind modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice, este   "operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept
public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporarăf ormată între două ori mai multe
dintre aceste entităţi, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, şi care este/sunt
stabilită/stabilite în: (i)un stat membru al Uniunii Europene; (ii)un stat membru al Spaţiului Economic European (SEE); (iii)ţări terţe care au
ratificat Acordul privind Achiziţiile Publice al Organizaţiei Mondialea Comerţului (AAP), în măsura în care contractul sectorial atribuit intră
sub incidenţa anexelor 3, 4 şi 5, 6 şi 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv; (iv)ţări terţe care se află în proces de
aderare la Uniunea Europeană; (v)ţări terţe care nu intră sub incidenţa pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internaţionale
prin care Uniunea Europeană este obligată să acorde accesul liber la piaţa în domeniul achiziţiilor publice;".
ii. Conform art. 66 alineatul (2), din Legea nr. 99/2016, modificata prin Ordonanta urgenta nr.  25/2021, privind modificarea şi completarea
unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice: “Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice persoană fizică sau
juridică, având calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terţ Susţinător/subcontractant, care nu se încadrează în definiţia
de la art. 3 alin. (1) lit. Ii), fără a mai fi necesară verificarea încadrării în prevederile art. 177, 178 şi 180.".
 
NOTA 3:  Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica dispozitiile Art. 223 din Legea 99/2016.
SITUATII: (1) in cazul in care ofertele prezentate in cadrul procedurii de atribuire contin produse originare din tari terte cu care Uniunea
Europeana nu a incheiat niciun acord intr-un cadru multilateral sau bilateral care sa asigure accesul efectiv al entitatilor comunitare la
pietele acestor tari terte, aceste oferte POT FI RESPINSE daca proportia produselor originare din tarile terte, determinata in conformitate
cu prevederile Regulamentului nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal
al Uniunii, depaseste 50% din valoarea totala a produselor care constituie Candidatura;
(2) in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt egale sau echivalente din punctul de vedere al punctajului obtinut in urma aplicarii
factorilor de evaluare, VA FI ALEASA acea Ofertra care nu poate fi  respinsa in temeiul dispozitiilor paragrafului anterior.  Valoarea
Candidaturilor este considerata echivalenta, in cazul in care diferenta dintre preturile prevazute in propunerile financiare nu depaseste 3%.
 
 
NOTA 4:
INFORMATII DETALIATE PRIVIND PROCEDURA SE REGASESC IN ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE
RETEZAT” - INSTRUCTIUNI CATRE CANDIDATI, PARTE INTEGRANTA A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE.
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VI.4) Proceduri de contestare
 

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
În conformitate cu Legea nr. 101/2016 . NOTA: Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E.
RAUL-MARE RETEZAT” -  INSTRUCȚIUNI CATRE CANDIDATI,  SECTIUNEA VI.4.3)  Procedura de contestare,  parte integranta a
documentatiei de atribuire

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.04.2021
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