AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Nr. 84429/29.07.2021

ANUNT
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) intenţionează să
achiziţioneze un serviciu de elaborare a unui studiu de specialitate în vederea realizării
Regulamentului/Metodologiei privind repartizarea consumurilor de energie termică din imobilele de
tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, conform
caietului de sarcini anexat, prin achiziţie directă, cod CPV: 79411000-8.
În situaţia în care sunteţi interesaţi de o colaborare cu instituţia noastră, vă rugăm să ne transmiteţi
oferta dvs. de preţ pentru produsul solicitat, în conformitate cu caietul de sarcini anexat.
Oferta depusă va conţine următoarele:
- datele de identificare ale societăţii (adresa, numar de înmatriculare, CUI, cont trezorerie);
- perioada de valabilitate a ofertei;
- oferta financiară;
- oferta tehnică.
OFERTA TEHNICĂ
Elementele ofertei tehnice se vor prezenta detaliat şi complet în corelaţie cu cerinţele solicitate, astfel
încât acestea să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei acesteia cu caietul de sarcini. Oferta
va cuprinde obligatoriu toate cerințele solicitate în caietul de sarcini.
OFERTA FINANCIARĂ: se va întocmi în lei, fără TVA si va cuprinde toate solicitările din caietul
de sarcini. Nu se vor accepta oferte alternative.
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: conform criteriului de atribuire precizat în caietul de sarcini.
CONDIŢII DE PLATĂ: Contravaloarea produsului care face obiectul contractului va fi achitată în
contul de trezorerie al furnizorului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la sediul
Achizitorului, în conformitate cu prevederile Legii nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea
întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate
între profesionști și între aceștia și autorități contractante, în baza facturii emise si transmise
Achizitorului si numai dupa confirmarea livrarii produsului.
PREZENTAREA OFERTEI :
Oferta se va depune in plic închis la registratura de la sediul ANRE, Str. Constantin
Nacu, nr. 3, sector 2, cod poştal: 020995, România.
Pe plic se vor inscrie datele de identificare ale ofertantului și mentiunea “A NU SE
DESCHIDE PANA LA DATA DE 9.07.2021, ora 14.30.”
Data limită de depunere a ofertelor este 9.08.2021, ora 14.30.
Solicitarile de clarificari se pot transmite pe adresa de email: achizitii@anre.ro;
Raspunsurile la clarificari vor fi transmise solicitantilor si postate pe site-ul autoritatii
contractante: www.anre.ro/transparenta/achizitii.
Persoana de contact pentru relaţii suplimentare: d-l Cristian Podașcă, telefon 0727228902.
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