
CERC2021 - 781/12.07.2021 

Servicii de furnizare energie electrică de pe piața liberă, COD CPV 09310000-5 

ADV 1226313/12.07.2021 

Valoarea estimată: 93103 lei fără TVA 

Descriere contract: 

Serviciile de furnizare energie electrică se vor realiza, conform informațiilor prevăzute în caietul de 

sarcini atașat prezentului anunț ( Caiet de sarcini CERC2021 - 770/08.07.2021). 

Prin această achiziție se dorește achiziționarea de energie electrică în calitatea de consumator eligibil 

pentru "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive - 

CERC", Timișoara, str. Paul Morand  nr. 15 , aviz tehnic de racordare 106968158 - Energie electrică 

de pe piața liberă, cod CPV 09310000-5. 

Consumul anual estimat este de 134,4 MWh/an. Pe durata desfășurării contractului cantitatea de 

energie electrică  consumată poate să varieze, atât în sensul creșterii cât și în sensul scăderii cantității 

de energie electrică consumată. 

Conditii referitoare la contract: 

Serviciile vor fi prestate , conform documentației de atribuire atașate prezentului anunț și postat pe 

pagina de internet a autorității contractante www.cerctm.ro , categoria Anunțuri/Achiziții. 

Durata de prestare a serviciilor este de 12 luni de la data semnării contractului.  

Prețul estimat pentru achiziționarea serviciilor  este de 93103 lei fără TVA pentru o cantitate 

estimată de 134,4 MWh/an. 

Conditii de participare: 

Operatorii economici interesați vor transmite oferta la adresa de e-mail: office@cerctm.ro  sau depusă 

pe suport de hârtie la sediul autorității contractante - Serviciul Public de Administrare CERC , 

Timișoara, str. Paul Morand, nr. 15, până cel târziu la data de 15.07.2021, ora 10:00. Oferta va 

cuprinde: 

 Propunerea tehnica, care va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite și asumate in 

totalitate cerintele impuse în Caietul de sarcini; 

 Propunere financiară ( Formularul de ofertă)  

 Formularele anexate prezentului anunț semnate și ștampilate; 

 Copie după Licența de furnizare a energiei electrice conform Legii energiei în vigoare, 

valabilă pe toată durata contractului; 

 Copie certificat de înregistrare  la ORC; 

 

Criterii de atribuire: 

Oferta declarata câștigătoare, va fi oferta corespunzătoare din punct de vedere tehnic al cerințelor 

minime impuse în caietul de sarcini și care va prezenta cel mai mic preț. 

În cazul în care există doi sau mai mulți ofertanți  care prezintă prețuri identice, respectiv respectă 

cerințele minime impuse în documentația de atribuire, autoritatea contractantă va solicita depunerea 

unei oferte alternative, astfel va fi declarat câștigător ofertantul cu prețul cel mai scăzut.  



Informatii suplimentare:  

Propunerea financiară trebuie să includă prețul ofertat exprimat în lei fără TVA, conform tabelului 

prezentat în caietul de sarcini, punctul 5. 

 

 

 

 

 

 


