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ANUNȚ ACHIZITIE SERVICII - ÎNTOCMIREA UNUI STUDIU CU TEMA PLAN DE ACȚIUNE PENTRU
MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIVIND STABILIREA UNEI METODOLOGII ȘI A UNOR SOLUȚII DE CREȘTERE
A EFICIENȚEI ENERGETICE ELECTRICE, ÎN VEDEREA SUSȚINERII, IMPLEMENTĂRII ȘI VALIDĂRII
MĂSURILOR DE TIP ESCO-

✓

Autoritatea contractantă: COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A cu sediul în
București, Splaiul Unirii nr. 76, corp A, etaj 1 si 2, Sector 4.

✓

Prevederi legale aplicabile: Legea 98/2016 privind achizițiile publice

✓

Cod CPV: 73220000 – 0 Servicii de consultanță în dezvoltare

✓

Obiectul achiziției: ,,Întocmirea unui studiu cu tema Plan de acțiune pentru municipiul București
privind stabilirea unei metodologii și a unor soluții de creștere a eficienței energetice electrice, în
vederea susținerii, implementării și validării măsurilor de tip ESCO”

✓

Sursa de finanțare: capitaluri/venituri proprii CMEB S.A

✓

Perioada de timp în care oferta trebuie să fie valabilă: 60 zile

✓

Data limită de transmitere a ofertei: 30.08.2019, ora 12.00.

✓

Descrierea serviciilor ce urmează a fi prestate, informații privind întocmirea ofertei financiare și
tehnice - se regăsesc în caietul de sarcini

✓

Valoarea estimată – 130.000,00 lei, fără TVA

✓

Criteriul de atribuire – prețul cel mai scăzut

✓

Modalitatea de plată – în baza facturii fiscale emise în maxim 30 zile de la emitere

✓

Termen de solicitare de clarificări: 28.08.2019, ora 10.00

✓

Termen de răspuns la solicitarile de clarificări 28.08.2019, ora 14.00.

✓

Documentația de atribuire (formulare, caiet de sarcini etc) se va solicita CMEB S.A prin solicitare
scrisă pe adresa de e-mail: achiziții@cmeb.com.ro, pana cel mai tarziu la data de 27.08.2019, ora
15.00.
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✓

Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, formularele, împreună cu oferta tehnică
și financiară vor fi întocmite într-un exemplar și vor fi introduse într-un singur plic sigilat, pe care se
va înscrie adresa autoritătii contractante și mențiunea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE
DATA DE 30.08.2019, ora 12.00”

✓

Ofertele se transmit la sediul CMEB S.A: Splaiul Unirii nr. 76, corp A, etaj 1 si 2, Sector 4, București.

✓

Ofertantul va depune următoarele documente:

-

declarație privind neincadrarea în prevederile art. 164 din legea 98/2016;

-

declarație privind neincadrarea în prevederile art. 165 din legea 98/2016;

-

declarație privind neincadrarea în prevederile art. 167 din legea 98/2016’;

-

declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile
de muncă pe toată perioada de îndeplinire a contractului;

-

declarație privind conflictul de interese;

-

fisa informatii generale;

-

oferta tehnică însoțită de documentele prevăzute la pct 3 din capitolul V (caiet de sarcini)

-

oferta financiară.

✓

Modul de finalizare al achiziției: Încheierea unui contract de prestări servicii

✓

Limba în care trebuie elaborată oferta: Limba română.

Întocmit
Sef serviciu achizitii,
MUȘAT Cosmin
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