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Aprobat, 
Președinte al Directoratului S.A.P.E. S.A. 

Dr. Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU 
 
Membru al Directoratului S.A.P.E. S.A                                 Membru al Directoratului S.A.P.E. S.A. 
       Ion- Gabriel GROZAVU                   Luiza MARIAN 

 
Raportul  

procesului de analiza a ofertelor depuse pentru achiziția 
serviciilor de consultanță in domeniul tranzacționării energiei electrice 

 

1. Referințe: 

Procedura de atribuire: Achiziții directa – poziția 16 din PAAS 2021 

 

Contract de achiziție a serviciilor de consultanță in domeniul tranzacționării energie electrice 

produsă de CEF Darvari, cu putere instalată de 4.987 MW, amplasată în localitatea Darvari, comuna 

Valea Călugărească, jud. Prahova, la un preț fix stabilit pentru fiecare MWh produs lunar 

Cod/Coduri CPV*:  

71314200 - 4  – servicii de gestionare a energiei electrice 

*CPV – nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice 

Cereri de ofertă au fost transmise către: 

1) AliveCapital SRL, Floreasca Lake Offices Calea Floreasca nr.194, camera nr.1, et.3, sector 

1 București - trading@alivecapital.ro 

2) Green Power Consult SRL- greenpower.consult@yahoo.com 

3) Telenergia Europe SRL f.messina@telenergia.eu 

Valoarea estimată a achiziției: 130.000 lei fără TVA  

Durata contractului: 1 an 

2. Informații generale despre procedura de atribuire 

2.1. Legislația aplicabilă 

Procedura de atribuire s-a organizat în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor 

mailto:trading@alivecapital.ro
mailto:greenpower.consult@yahoo.com
mailto:f.messina@telenergia.eu
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sectoriale în Romania la momentul lansării procedurii de atribuire, după cum urmează:  

Procedura de atribuire aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/încheierii acordului 

cadru este: procedură de achiziție directă. 

3. Modul de desfășurare a procedurii de atribuire 

Având în vedere  faptul că valoarea estimată fără TVA a achiziției este mai mică decât pragurile 

valorice prevăzute în legislația națională în materia achizițiilor sectoriale pentru achiziții directe, 

achiziția se va realiza de către SAPE SA în mod direct. 

 Conform punctului 8.10.3 din procedura operațională pentru atribuirea/încheierea 

contractelor/acordurilor cadru în vederea achiziționării de produse, lucrări sau servicii PO-35, pentru 

valori mai mici de 130.000 de lei, SAPE SA poate achiziționa direct pe baza unei singure oferte. 

Comisia de evaluare/grupul de lucru pentru analizarea și implementarea proiectelor de investiții în 

„Energie regenerabilă”, numit de Directorat SAPE SA prin Decizia nr. 195/01.09.2020, cu 

modificările și completările ulterioare, a analizat tehnic și financiar oferta primită în termen și 

înregistrată sub nr. 1020/14.04.2021.  

Ținând cont că au fost transmise trei cereri de ofertă la posibili ofertanți, criteriului de atribuire stabilit 

în cererea de ofertă a fost „prețul cel mai scăzut”. 

3.1. Accesarea ofertelor 

Accesarea ofertelor depuse prin mijloace electronice a avut loc în data de 14 aprilie 2021. 
Așa cum rezultă din accesarea ofertelor, au depus oferta următorii operatori economici: 

1. Alive Capital SA, cu sediul social în București, Calea Floreasca nr. 194, etaj 3, camera 1, 
Sector 1, CUI RO31672699, J40/6464/21052013, oferta inregistrata sub nr. 
1012/14.04.2021; 

(i) Legea 99/2016 privind achiziție sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;  

(ii) Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 

99/2016 privind achizițiile sectoriale Procedura de atribuire 

(iii) Procedura operațională nr.35 - pentru atribuirea/incheierea contractelor/acordurilor 

cadru in vederea achiziționării de produse, lucrări sau servicii ce se încadrează in 

prevederile Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, inclusiv cele exceptate 

procedural  - înregistrată sub nr.673/12.03.2021 
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2. Telenergia Europe SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Madrigalului nr. 42A, Sector 1, CUI 
35260194 

Lista documentelor depuse, prin corespondenta electronica,  de fiecare operator economic și datele 
principale ale fiecărei oferte: 

Alive Capital SA Telenergia Europe SRL 
Corespondenta electronica nr. 1096/19.04.2021 
prin care suntem informati ca societatea a primit 
raspuns favorabil de la ANRE pentru a deveni 
entitate agreata, considerent pentru care, in 
cazul in care oferta acestora va fi declarata 
castigatoare a procedurii de achizitie sa 
acceptam oferta alternativa. 

 

Raspunsul ANRE, Directia Generala Piata de 
Energie nr. 40768/14.04.2021, prin care 
societatea Alive Capital poate participa la orice 
piata pe baza licentei de furnizare pe care o 
detine. 

 

Adresa inaintare certificat constatator + CUI  
Certificat constatator ONRC – Alive Capital SA  
Certificat de inregistrare ONRC – Alive Capital 
SA 

 

Adresa de inaintare a ofertei  privind 
achizitionarea serviciilor de consultanta in 
tranzactionarii  energiei electronice, transmisa 
electronic si inregistrata la SAPE sub nr. 
1012/14.04.2021 

Adresa de inaintare a ofertei  privind 
achizitionarea serviciilor de consultanta in 
tranzactionarii  energiei electronice, transmisa 
electronic si inregistrata la SAPE sub nr. 
1010/14.04.2021 

Formularul nr. 1 - Declaratie privind 
neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din 
Legea nr. 99/2016 

- 

Garantia de participare in suma de 2.600 lei, OP 
nr. 1/13.04.2021, reprezentand 2% din valoarea 
contractului 

Garantia de participare in suma de 4.800 lei, OP 
1404/14.04.2021 – FIRST BANK SA, 
reprezentand 2% din valoarea contractului 

Polita de asigurare emisa de Allianz Tiriac  - 
Formularul nr. 7 de oferta - Oferta financiara 
pentru prestarea serviciilor de Secured Energy 
Price de 190 lei/MWh, productia de energie 
electrica realizata lunar de Centrala Electrica 
Darvari conform procesului verbal de productie 
primit de la distribuitor 

Propunerea tehnica – nu contine datele solicitate 
de SAPE 

Formularul nr. 7 de oferta alternativa - Oferta 
financiara pentru prestarea serviciilor de 
Agregare de 195 lei/MWh produs lunar de 
Centrala Electrica Darvari conform procesului 
verbal de productie primit de la distribuitor 

 

Formularul nr. 8 – scrisoare de inaintare a ofertei - 
Formularul nr. 10 - Declaraţia pe propria 
răspundere privind încadrarea/neîncadrarea în 
prevederile art. 52 din OUG nr. 109/2011 privind 

- 
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guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice 
Formularul nr. 11 – declaratie privind 
respectarea legislatiei de securitate si sanatate in 
munca 

- 

Formularul nr. 12 - declaratie privind protectia 
Mediului 

- 

Declaratie pe propria raspundere privind cifra 
medie de afaceri a ultimelor 3 ani a Alive 
Capital SA 

- 

Declaratie pe proprie raspundere privind 
capacitatea tehnica si financiara a Alive Capital 
SA necesara derularii contractului 

- 

Fise de  post  - 
Certificat ISO 9001:2015 - 
Licenta pentru activitatea de furnizare a energiei 
electrice nr. 1871/13.01.2016, eliberata la data 
de 09.12.2020 de Autoritatea Nationala de 
Reglementare in Domeniul Energiei 

- 

 
In data de 09 aprilie 2021, prin intermediul corespondentei electronice s-a primit din partea domnului 
Gheorghe Hriscu o adresa care a fost inregistrata sub nr. 979/09.04.2021, prin care acesta solicita 
clarificari privind achizitia ”Serviciilor de consultanță în domeniul tranzacționării energiei  electrice”. 
Raspunsul a fost transmis atasat unui mail: 

 
Intrebare Raspuns 

Sunt exluse PFA de la procedură? 
 

Nu, PFA-urile nu sunt excluse 

Care este rațiunea de solicitare a unei cifre de 
afaceri (destul de mare) în condițiile în care se 
solicită și asigurare profesională ? 
 

Solicitarea  entitatii contractante privind 
conditiile de calificare referitoare la cifra de 
afaceri s-au întemeiat pe art. 188 din Legea 
99/2016, cu scopul identificării de operatori 
economici care sa asigure resursele necesare si 
adecvate pentru executarea contractului și 
totodata pentru ca entitatea contractantă să fie 
protejată faţă de un eventual risc de 
neîndeplinire corespunzătoare a contractului. 
Precizăm că, în conformitate cu legislația în 
materia achizițiilor sectoriale, condițiile de 
calificare ale ofertanților la procesul de achizitie 
nu exclud condițiile referitoare la îndeplinirea 
efectivă a contractului, respectiv nu exclud 
conditiile privind garantia de buna executie 
și/sau solicitarea unei asiguraari de raspundere 
civilă, acestea având ca scop asigurarea entității 
contractante de îndeplinirea cantitativă, 
calitativă și în perioada convenită a contractului 
sectorial. 
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Sunt excluși cei fără experiența similară cerută, 
chiar dacă dovedesc competența adecvată (e.g. 
curs OPCOM)? 
 

Condițiile de calificare prevăzute în caietul de 
sarcini au caracter cumulativ. Neindeplinirea 
unei condiții de calificare de catre ofertanti 
conduce la respingerea ofertei în condițiile art. 
143 din  HG 394/2016 privind aprobarea 
NORMELOR METODOLOGICE de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 
privind achizițiile sectoriale.  

Cum se poate realiza, in condițiile date, o 
achiziție directă pe SEAP (www.e-licitatie.ro) ? 
 

Achiziția directă în cauză se realizează în 
temeiul art. 12 alin. (4) din Legea privind 
achizitiile sectoriale coroborat cu prevederile  
art. 49, alin 1 si 2 din HG 394/2016. 
 

 
Dupa transmiterea informatiilor solicitate, domnul Gheorghe Hriscu nu a formulat/depus oferta 

conform cerintelor SAPE SA din anuntul de participare postat pe site-ul societatii. 

SC Green Power Consul SRL nu a raspuns solicitarii transmise de SAPE SA. 

3.2. Procesul de evaluare al ofertei 

3.2.1. Calificarea ofertantei 

Comisia de evaluare/grupul de lucru, numit prin Decizia Directoratului nr. 43/14.04.2021, pentru 

analizarea și implementarea proiectelor de investiții în „Energie regenerabilă”,  a analizat îndeplinirea 

condițiilor de participare și a cerințelor minime asociate de catre Alive Capital SA, prin cele doua 

oferte alternative de presatare a serviciilor : 

OFERTĂ DE SECURED ENERGY 

PRICE 

OFERTĂ DE AGREGARE 

Servicii 
 

a. estimarea producției 
orare de energie care va 
fi realizatăde către 
centrala electrică operate 
de Beneficiar, pentru 
zilele următoare; 
b. operarea platformei 
electronice a Pieței 
pentru Ziua Următoare 
(PZU) în vederea 
tranzacționării energiei 
electrice estimate a fi 
produsăde către 
Beneficiarși realizarea 
comunicărilor cu PZU 
astfel încât poziția netă 

Servicii 
 

a. estimarea producției orare de 
energie care va fi realizată de către 
centrala electrică operate de Benefici; 
b. operarea platformei electronice ar, 
pentru zilele următoare 
 a Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) 
în vederea tranzacționării energiei 
electrice estimate a fi produsă de către 
Beneficiar și realizarea comunicărilor 
cu PZU astfel încât poziția netă 
contractată a Beneficiarului să fie 
echilibrată; 
c. tranzacționarea energiei electrice 
estimate pe Piața Intra-Zilnică (PI) în 
vederea optimizării veniturilor; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/222868
http://www.e-licitatie.ro/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/222868
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contractată a 
Beneficiarului să fie 
echilibrată; 
c. tranzacționarea 
energiei electrice 
estimate pe Piața Intra-
Zilnică (PI) în vederea 
optimizării veniturilor; 
d. comunicarea cu PRE-
ul în cadrul căreia este 
înscris Beneficiarul, în 
vederea transmiterii 
valorilor tranzacționate 
pe PZU și PI; 
e. realizarea unui raport 
zilnic privind cantitățile 
și sumele trazacționate 
după închiderea pieței; 
f. realizarea unui raport 
lunar referitor la 
cantitățile de energie 
electrică produse, 
prognozate și 
tranzacționate pe piețele 
centralizate; 
g. comunicarea cu 
dispecerul și 
transmiterea zilnică a 
notificărilor privind 
cantitățile orare estimate 
a fi produse în ziua 
următoare; 
h. raportarea zilnică a 
cantităților 
tranzacționate pentru 
ziua următoare, pe 
platforma administrată 
de Transelectrica, 
conform Ordinului 
A.N.R.E. nr. 76/2017; 
i. asumarea costului 
dezechilibrelor 
(dezechilibru pozitiv și 
negativși tariful variabil 
dacă este cazul) avute de 
Beneficiar; 
j. emiterea unei scrisori 
de garanție bancară în 
favoarea PRE-ului 
dincare face parte 

d. comunicarea cu PRE-ul în cadrul 
căreia este înscris Beneficiarul, în 
vederea transmiterii valorilor 
tranzacționate pe PZUși PI; 
e. realizarea unui raport zilnic privind 
cantitățile și sumele trazacționate după 
închiderea pieței; 
f. realizarea unui raport lunar referitor 
la cantitățile de energie electrică 
produse, prognozate și tranzacționate 
pe piețele centralizate; 
g. comunicarea cu dispecerul și 
transmiterea zilnică a notificărilor 
privind cantitățile orare estimate a fi 
produse în ziua următoare; 
h. raportarea zilnică a cantităților 
tranzacționate pentru ziua următoare, 
pe platforma administrată de 
Transelectrica, conform Ordinului 
A.N.R.E. nr. 76/2017; 
i. asumarea costului dezechilibrelor 
(dezechilibru pozitiv și negative și 
tariful variabil dacă este cazul) avute 
de Beneficiar; 
j. emiterea unei scrisori de garanție 
bancară în favoarea PRE-ului din care 
face parte Beneficiarul pentru 
garantarea plății dezechilibrelor 
negative, în cazul în care PRE-ul 
solicit acest fapt. 
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Beneficiarul pentru 
garantarea plății 
dezechilibrelor negative, 
în cazul în care PRE-ul 
solicit acest fapt. 
 

 

Pret  Venitulde 
referințăeste190lei/
MWh * 
Producțiade 
energie 
electricărealizatălu
narde Centrala 
Electrică 
Dârvariconform 
procesului verbal de 
producție primitde 
la distribuitor.  

 

Pret Prețuleste195lei/MWhproduslunar
de Centrala Electrică Dârvari 
conform procesului verbal de 
producție primitde la distribuitor 

 

Rapoarte 
 

a. realizarea unui 
raport zilnic privind 
cantitățile și sumele 
trazacționate după 
închiderea pieței; 

 b. realizarea unui 
raport lunar referitor 
la cantitățile de 
energie electrică 
produse, prognozate 
și tranzacționate pe 
piețele centralizate; 

 c. comunicarea cu 
dispecerul și 
transmiterea zilnică 
a notificărilor 
privind cantitățile 
orare estimate a fi 
produse în ziua 
următoare. 
 

 

Rapoarte 
 

a. realizarea unui raport zilnic 
privind cantitățile și sumele 
trazacționate după închiderea 
pieței; 

 b. realizarea unui raport lunar 
referitor la cantitățile de energie 
electricăproduse, prognozate și 
tranzacționate pe piețele 
centralizate; 

 c. comunicarea cu dispecerul și 
transmiterea zilnică a 
notificărilor privind cantitățile 
orare estimate a fi produse în 
ziua următoare. 
 

 

Alte 
detalii 
 

Beneficiarul trebuie să 
transmităPrestatorului datele 
de acces la sistemul de 
monitorizare a Centralei 
Electrice. 

Alte detalii 
 

Beneficiarul trebuie să transmită 
Prestatorului datele de acces la 
sistemul de monitorizare a Centralei 
Electrice. 
Beneficiarul trebuie să transmită 
zilnic producția orară avută în ziua 
anterioară. 
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Beneficiarul trebuie să 
transmită zilnic producția 
orară avutăîn ziua anterioară 

Beneficiarul trebuie să fie înscris în 
același PREcu Prestatorul. 
Beneficiarul trebuie să fie 
monitorizat de un centrudispecer 
selectat de Prestator.  
Beneficiarul nu va mai achita tarif 
lunar și anual pentru tranzacționare 
pe PZU/PI. 
Beneficiarul nu va mai achita tarif 
fix către PRE. 

 

În urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare, coroborate cu cerințele minime solicitate 

prin caietul de sarcini, au fost declarate inacceptabile/neconforme/neadecvate, de către grupul de 

lucru/comisia de evaluare, toate ofertele primite: 

Nr. 
Crt. 

Ofertant Motivele care au stat la baza deciziei 

1 Telenergia Europe SRL Ofertantul nu a depus documentele solicitate 
prin anuntul de achizitionare a serviciilor de 
consultanta in domeniul tranzactionarii 
energiei electrice 

2 Alive Capital SRL, Floreasca 
Lake Offices Calea Floreasca 
nr.194, camera nr.1, et.3, sector 1 
Bucuresti 

Ofertele alternative nu se incadreaza in 
cerintele caietului de sarcini. 

3. PFA Gheorghe Hriscu Nu a formulat/depus oferta 
 

4. Concluzii și semnături 

Referitor la oferta formulata de Alive Capilat SA: 

avand in vedere prevederile Art.174, Secţiunea a 5-a Oferte alternative din Legea 99/2016 privind 

achizitiile sectoriale: 
(1) Entitatea contractantă are dreptul de a permite sau solicita ofertanților să depună oferte alternative numai dacă a 

precizat explicit în documentația de atribuire că permite sau solicită depunerea de oferte alternative. 

(2) În cazul în care entitatea contractantă nu a precizat explicit că permite sau solicită depunerea de oferte alternative 

conform dispozițiilor alin. (1), entitatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. 

(…) 

(4) Entitatea contractantă care permite sau solicită depunerea de oferte alternative are obligația de a preciza în 

documentele achiziției cerințele minime obligatorii pe care acestea trebuie să le respecte și orice alte cerințe specifice 

pentru prezentarea ofertelor alternative, în special dacă ofertele alternative pot fi depuse numai în cazul în care a fost 

depusă și o ofertă care nu este o ofertă alternativă. 

(…) 
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(6) Entitatea contractantă are obligația de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respectă cerințele minime 

stabilite în conformitate cu dispozițiile alin. (4). 

coroborate cu  dispozitiile din Hotararea de Guvern nr. 394/2016, Art. 143, alin. (2), lit. c) constituie o alternativă la 

prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare deoarece în anunțul de participare 

nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative, 

 

grupul de lucru/comisia de evaluare considera ca ofertele alternative transmise sunt neconforme fata 

de cerintele prevazute in caietul de sarcini, astfel cum acesta a fost publicat in intergralitate pe site-ul 

http://www.sape-energie.ro. 

În urma desfășurării procesului de evaluare a ofertelor, raportat la prevederile Art.212. din Legea 
nr.98/2016 prevede : ”(1) Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire 
a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri: a) dacă nu a fost depusă 
nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă;” 
grupul de lucru/comisia constatata ca nu au fost îndeplinite cerințele minime din Caietul de Sarcini 
astfel cum acestea au fost publicate pe site-ul http://www.sape-energie.ro, privind serviciile de 
consultanta in domeniul tranzactionarii de energie electrica produsa de CEF Darvari cu putere 
instalata de 4,987 MW, amplasata in loc. Darvari, Jud. Prahova, cu SC Alive Capital SA si DECIDE 
ANULAREA PROCEDURII. 

Drept pentru care astăzi 21.04.2021 s-a încheiat prezentul raport al procedurii într-un singur exemplar 
original pentru a fi inclus în dosarul achiziției. 
 

Nume si prenume Rolul în cadrul grupului de 
lucru/comisie de evaluare 

     Liviu Irimescu Coordonator   

Bogdan Pirvulescu Membru 

Monica Voda Membru 

Andreea Tesleanu  Membru 

Simona Dragomir Membru 

Alina Oprea Membru 

Iulian Offenberg Membru 

Radu Ghenoiu Derulator de contract 

Iuliana Radu  Membru 

Monica Douglas Membru 

Gabriel Marcu  Birou comercial 
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