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CERINȚE ȘI INFORMAȚII PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZIȚIE 

 

SECȚIUNEA I - INFORMAȚII GENERALE  

Denumirea si adresa Entității Contractante: 

NOVA POWER & GAS S.R.L. cu sediul în Mun. Cluj Napoca, str. Calea Turzii, Nr. 217, jud. 
Cluj, tel: 0264.450.401, fax: 0264.450.399, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 
J12/4872/2007, avand CUI RO18680651, cod IBAN RO02 BTRL 0130 1202 H244 02XX, 
deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca. 
 
Accesul la documente și căi de Comunicare: 

Documentele de achiziție sunt disponibile pentru acces direct, nerestricționat, 
complet si gratuit pe pagina de web: www.vreaulanova.ro.  

Comunicarea privind solicitarea de clarificări la documentația achiziției precum și 
depunerea ofertelor se realizează exclusiv prin mijloace electronice la adresa de email: 
achizitii.racordare@novapg.ro.  

 

SECȚIUNEA II - SCOPUL ȘI OBIECTUL ACHIZIȚIEI  

Scopul achiziției: Înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna 
Lunca, cu satele aparținătoare Lunca, Hotărel, Seghiște, Șuștiu și Sîrbești, jud. Bihor. 

Tip de contract: Contract de execuție lucrări. 

Obiectul achiziției: Servicii complete pentru executarea rețelelor de distribuție a 
gazelor naturale aferente pachetului Divizia Distribuție Gaze Naturale – Bihor (cod 
DDGN-BH-01). 

Cantități și valori totale maxime acceptate: 

Valorile maxime au fost determinate conform principiilor și reglementărilor ANRE, și 
nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și fundamentate, ce nu au putut fi 
prevăzute în faza de proiectare, iar decontarea acestora este posibilă numai în situația 

http://www.vreaulanova.ro/
mailto:achizitii.racordare@novapg.ro
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în care au fost notificate imediat după apariție și au fost acceptate explicit de către 
Entitatea Contractantă: 

Execuție 
 Rețele distribuție gaze naturale 
DDGN Bihor Lungime totală (m) Valoare conform AC (lei, fără TVA) 
Com. Lunca 31.396 10.104.223,00 

 

 

 

 

 

Nr. 
Crt. Județul Comuna Localitate 

aparținătoare 

Conducte 
Număr SRS 

(Q=360 mc/h) 
OL PE  

Ø  
(inch) 

Lungime  
(km) 

Dn  
(mm) 

Lungime  
(km) 

 

 
1 Bihor Lunca Hotărel 60,3 0,007 63 1,900 0  

    200 0,710  

Total - sat Hotărel   0,007   2,610 0  
 

Bihor Lunca Lunca 60,3 1,426 63 5,320 1  

114 0,040 90 0,037  

    110 2,902  

     160 1,090  
 

Total - sat Lunca   1,466   9,349 1  

3 Bihor Lunca Seghiște 60,3 0,030 63 3,696 0  

  
  

90 0,000  
 110 2,480  

Total - sat Seghiște   0,030   6,176 0  

4  Bihor  Lunca  Sîrbești  60,3 0,016 63 3,083 0   

    
90 0,000  

110 1,114  
 

Total - sat Sîrbești   0,016   4,197 0  

5 Bihor Lunca Șuștiu 60,3 0,067 63 3,409 0   

  
  

90 0,000  
 110 4,069  

 
Total - sat Șuștiu   0,067   7,478 0  

TOTAL comuna LUNCA  OL = 1,586 km PE = 29,810 km 1  
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Notă: Lucrările se vor executa în două etape. 
           Etapa I – până la 31.12.2022, în care se vor executa și finaliza cca. 15,0 km de 
rețele; 
           Etapa II – până cel târziu la 01.09.2023, în care se vor executa și finaliza 
diferența de cca. 16,396 km de rețele; 
 
    

SECȚIUNEA III - INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE  

Criterii de calificare și garanția de participare: conform document - „Fișa de 
calificare” 
Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport preț-calitate. 
Evaluare si modalitatea de acordare a punctelor: conform document “Criterii de 
evaluare” 
Garanția de bună execuție: 5% din valoarea contractului, acordată pentru cel puțin 
24 de luni. 
Pot participa la procedura de achiziție orice operator economic autorizat ANRE, 
care dețin autorizații ANRE de tip EDSB, în nume propriu sau în asociere cu alți 
operatori economici autorizați ANRE. 

Legislația aplicabilă: 
 Legea nr. 123/10.07.2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările 

și completările ulterioare; 
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 Legea nr. 10/18.01.1995 privind Calitatea în Construcții, cu modificările si 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 50/29.07.1991 privind Autorizarea executării lucrărilor în construcții, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuinței nr. 839/12.10.2009, privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 50/29.07.1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 HG nr. 273/14.06.1994 privind aprobarea Regulamentului de Recepție a 
Lucrărilor de Construcții și Instalații aferente acestora, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Ordinul ANRE nr. 89/10.05.2018, privind aprobarea Normelor Tehnice pentru 
proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE - 
2018); 

 HG nr. 300/02.03.2006, privind cerințele minime de securitate si sănătate 
pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Legea nr. 319/14.07.2006 a Securității și Sănătății în Munca; 
 HG nr. 1425/11.10.2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

legii, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Codul Muncii; 
 Ordinul ANRE nr. 7/23.02.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind 

racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale; 
 Ordinul ANRE nr. 162/26.11.2015, privind aprobarea Standardului de performanță 

pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 

SECȚIUNEA IV - CONȚINUTUL ȘI PREZENTAREA OFERTEI  

Limba de redactare a ofertei: limba română. 
Documentele de calificare: vor fi prezentate în format electronic, într-un fișier arhivat 
fără parolă și transmise la adresa de email: achizitii.racordare@novapg.ro.  
Oferta tehnică și oferta financiară: vor fi prezentate în format electronic, într-un 
fișier arhivat fără parolă și transmise la adresa de email: achizitii.racordare@novapg.ro.  
Desfășurarea procesului: 

➢ Procedura concurențială este inițiată de către Nova Power & Gas prin 
publicarea pe pagina de internet a societății: www.vreaulanova.ro a anunțului și 
informațiilor privind desfășurarea procedurii de achiziție. 

mailto:achizitii.racordare@novapg.ro
mailto:achizitii.racordare@novapg.ro
http://www.vreaulanova.ro/
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➢ Depunerea documentelor și a ofertei se realizează on-line în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului, până la ora 17:00. 

➢ În termen de 3 zile lucrătoare de la data inițierii procedurii de achiziție, părțile 
interesate pot depune solicitări de clarificare, pe adresa de mail 
achizitii.racordare@novapg.ro.  

➢ Comisia analizează solicitările de clarificare și comunică solicitantului 
informațiile necesare. 

➢ Comisia își începe activitatea în prima zi după expirarea termenului de 
depunere a ofertelor, la ora 10:00, prin analiza documentelor de calificare, 
conținute în fișierul arhivat fără parolă; 

➢ Comisia va informa ofertanții până la ora 14:00, prin email, cu privire la 
îndeplinirea/neîndeplinirea cerințelor de calificare. 

➢ În termen de 5 zile lucrătoare Comisia analizează oferta tehnică și oferta 
financiară și după caz, solicită clarificări, explicații sau completări cu privire la 
documentele/informațiile depuse; 

➢ În termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea analizei Comisia stabilește 
câștigătorul și informează toți participanții, prin email; 

Observații: 
• În cadrul procedurii de achiziție a unui pachet, orice ofertant (individual sau în 

asociere), în urma publicării anunțului de participare, are dreptul de a depune 
o singură ofertă. 

• Toate emailurile se vor trimite cu confirmare de primire. 
• Fișierul arhivat fără parolă se trimite prin email și va avea completat la Subiect: 

“Ofertă (denumire ofertant) procedură Cod DDGN-BH-01”. 
• Orice operator economic poate participa la procedura de achiziție a unui lot, 

individual sau în asociere, însă nu are dreptul de a se regăsi ca ofertant al acelui 
lot (individual sau în asociere) decât o singură dată. 

• Dacă procedura de achiziții cuprinde mai multe pachete un operator economic 
poate participa la una sau mai multe din acestea. 

Cerințe de Calificare la procesul de achiziție  

1. Ofertanții vor anexa copie după Certificatul Unic de Înregistrare și Certificat 
constator emis de ONRC din care să rezulte cel puțin numărul de ordine în 
Oficiul Rregistrului Comerțului, starea operatorului economic, forma de 
organizare, asociații/acționarii/administratorii operatorului economic, 
persoana/le împuternicită/te să reprezinte operatorul economic, sucursale/ 
subunități/ filiale, sedii secundare/puncte de lucru din România. 

mailto:achizitii.racordare@novapg.ro
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2. Copii după Autorizații: 
a. Copie după Autorizația tip EDSB, destinată execuției sistemelor de 

distribuție a gazelor naturale, valabilă la data depunerii ofertei; 
b. Copie după Legitimația ANRE, tip EGD, a coordonatorului activității de 

execuție a sistemelor de distribuție a gazelor naturale; 
c. Copie după Autorizația tip RTE pentru domeniul 8.4(D), a Responsabilului 

Tehnic cu Execuția, emisă de către Inspectoratul de Stat în Construcții - 
I.S.C., valabilă la data depunerii ofertei; 

d. Copie după Autorizația tip RTS, a Responsabilului Tehnic cu sudura, 
emisă de către Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, 
Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR, valabilă la 
data depunerii ofertei; 

3. Copie după documentul de asociere – în cazul ofertanților care participă la 
procesul de achiziție într-o formă de asociere; 

4. Declarație privind lista cu lucrări similare executate, conform Anexa 1; 

 

Orice Ofertant va trebui să îndeplinească cerințele impuse prin criteriile de 
calificare. 

OFERTA TEHNICĂ 

Oferta tehnică va cuprinde descrierea tehnică a serviciilor ofertate, precum și alte 
informații considerate semnificative, în vederea verificării corespondenței ofertei 
tehnice cu specificațiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini. Cerințele impuse în 
caietul de sarcini sunt cerințe minime. 

Conținutul Ofertei tehnice: 
1) Descrierea procesului privind executarea lucrărilor; 
2) Grafic de realizare a investiției; 
3) Lista cu structura de personal ce va fi utilizat în derularea Contractului; 
4) Lista cu măsuri aplicabile de Ofertant, pe toată perioada derulării Contractului, 

pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul SSM și al protecției 
mediului. 

În procesul de analiză a Ofertei Tehnice, Entitatea Contractantă va urmări, punctual, 
îndeplinirea cerințelor minime ale Caietului de Sarcini. 

OFERTA FINANCIARĂ 

Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, conform Anexa 2 și Anexa 2a. 
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Propunerea financiară va fi semnată de persoana/persoanele împuternicite ale 
operatorului economic și va avea un caracter ferm și obligatoriu toată perioada de 
valabilitate a ofertei. 

Observații: 
Prețul ofertat va include toate cheltuielile legate de prestarea serviciilor și execuția 
lucrărilor așa cum sunt solicitate prin Caietul de Sarcini; 
Nu se accepta oferte parțiale. 

SECȚIUNEA V - PROCEDURA DE CONTESTARE ȘI SOLUȚIONARE  

Procedura de contestare 

Ofertanții pot formula contestații către Entitatea contractantă, în termen de maxim 2 
zile lucrătoare de la data primirii rezultatului procedurii de achiziție, precizând 
motivele de contestare, prin transmiterea acesteia la adresa de email 
achizitii.racordare@novapg.ro.  

Soluționarea contestațiilor 

Soluționarea contestațiilor se va realiza de către Entitatea contractantă, care va 
răspunde în mod clar și complet, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data 
depunerii acestora și va comunica în scris tuturor ofertanților rezultatul analizei. 

Comunicarea privind rezultatul analizei contestațiilor se realizează prin mijloace 
electronice la adresele de email comunicate de către contestatari. 

SECTIUNEA VI - ATRIBUIREA CONTRACTULUI    

Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire: selecție de oferte prin 
procedura concurențială proprie, desfășurată la sediul/punctele de lucru al Nova 
Power & Gas S.R.L. 

În termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de contestații, Entitatea contractantă 
va înainta ofertantului declarat câștigător, în vederea semnării, Contractul de prestări 
servicii (condiții specifice) de execuție de lucrări, ce va fi întocmit în baza 
Contractului-cadru (condiții generale), publicat în procedura de achiziție. 

Condiții referitoare la executarea contractului 

Executarea contractului poate fi realizata numai de către operatori economici 
autorizați de ANRE pentru execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale și au 
autorizațiile aferente în termen de valabilitate. 

mailto:achizitii.racordare@novapg.ro
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Clauzele contractului-cadru (condiții generale) sunt obligatorii pentru toți ofertanții, 
Nova Power & Gas S.R.L.. 

 

Alte informații 

Nova Power & Gas S.R.L. va pune la dispoziția operatorului desemnat câștigător: 
proiectul tehnic avizat, autorizația de construire și proiectele tehnice de specialitate; 

Nova Power & Gas S.R.L. își rezervă dreptul de a verifica oricând pe parcursul derulării 
procedurii corectitudinea informațiilor și a documentelor furnizate de ofertanți. 

 

Nova Power & Gas S.R.L. 
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Anexa 1 

Nr. de înregistrare____/___________   

OFERTANT __________________   

 

Declaraţie privind lista principalelor lucrări similare executate 
 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul 
anexat sunt reale. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, 
orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, 

bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Nova 
Power & Gas SRL cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 
noastră. 
 

         
Data / /   

 

__________, în calitate de________________ ,  

(nume-prenume)                        (semnătura) 

oferta pentru și în numele __________________________. 

                                                       (denumirea/numele operator economic) 

 

semnătura și ștampila _______________ 
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Nr 
crt 

 

 
Obiect 

contract 
 

 
Denumirea/nume 

beneficiar 
/client 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*) 

 
Lungime 
rețele de 

distribuție 
executate, 

recepționate 
și PIF 
 (ml) 

 
Preţ 

contract 
(lei, fără 

TVA) 

 
Perioadă 
derulare 

contract**) 

1       

2       

...       

 

Data / /   

 

__________, în calitate de________________ ,  

(nume-prenume)                        (semnătura) 

oferta pentru și în numele __________________________. 

                                                       (denumirea/numele operator economic) 

 

semnătura și ștampila _______________ 

 

________ 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate 
fi de: antreprenor general; contractant unic sau contractant conducător (lider de 
asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor (data PVRTL). 

 

 

 



 NOVA POWER & GAS SRL 
CIF: RO18680651 
Nr înregistrare: J12/4872/2007 

Calea Turzii Nr. 217 Cluj - Napoca, 400495 
Fax: +40 264 450 399 Tel:+40 264 450 401 
office@novapg.ro www.vreaulanova.ro 

Anexa 2 

Nr. de înregistrare____/___________   

OFERTANT __________________   

 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

 

Către Nova Power & Gas S.R.L. 

Examinând documentația de atribuire, subsemnatul, reprezentant al 
ofertantului ___________________________________________, ne oferim  ca, în 
conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de 
licitație, să executăm lucrările de înființare a sistemului de distribuție a gazelor 
naturale în comuna Lunca, cu satele aparținătoare Lunca, Hotărel, Seghiște, Sîrbești și 
Șuștiu, jud. Bihor. precizate în lotul DDGN – BH - 01, prezentat în Anexa nr. 3 (model 
ofertă). 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem 
execuția lucrărilor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la emiterea Ordinului de 
începere, sub condiția semnării contractelor de prestări servicii, condiții specifice, și 
încheierea Procesului verbal de predare a amplasamentului lucrărilor. 

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durata de 30 de zile. Oferta 
rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate. 

Precizăm că am luat cunoștință că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai 
scăzut preț, criteriul de atribuire fiind cel mai bun raport Preț-calitate. 

Data / /   

 

__________, în calitate de________________ ,  

(nume-prenume)                        (semnătura) 

oferta pentru și în numele __________________________. 

                                                       (denumirea/numele operator economic) 

 

semnătura și ștampila _______________ 
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ANEXA 2a - LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI 

OFERTANT __________________   

 

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI 

1 Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma 
........................ 

în cuantum de: 

5% 

2 Perioada de garanţie de bună execuţie 

(luni calendaristice) 

Min. 24 

3 Perioada de mobilizare  

(numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului 
de începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei) 

Max. 5 

4 Termenul pentru predarea amplasamentului (numărul de 
zile calendaristice de la data semnării contractului) 

Max. 10 

5 Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor 
(numărul de zile calendaristice de la data semnării 
contractului de către părți) 

Max. 10 

6 Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la 
termenul final de execuţie (% din valoarea care trebuia să 
fie realizată) 

0,06% 

7 Perioada medie de remediere a defectelor (zile 
calendaristice) 

5 

 

Data / /   

 

__________, în calitate de________________ ,  

(nume-prenume)                        (semnătura) 

oferta pentru și în numele __________________________. 

                                                       (denumirea/numele operator economic) 

 

semnătura și ștampila _______________ 


