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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 

 

Raport de anulare   

al procesului de achiziție privind Contractarea de lucrări pentru remediere defectiuni LES1 20kV si 

LES2 20kV în vederea aducerii CEE CURCUBĂTA în parametri normali de funcționare 

 

1. Referințe: 

Procedura de atribuire: Achiziție directă – poziția 19 din PAAS 2023, revizia 1 

 

Contractarea de lucrări pentru remediere defectiuni LES1 20kV si LES2 20kV în vederea aducerii 

CEE CURCUBĂTA în parametri normali de funcționare. 

 

Cod/Coduri CPV*:   

45310000-3 Lucrări de instalații electrice;  

*CPV – nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice 

 

Anunț de participare publicat pe website-ul SAPE S.A. în data: 

03.03.2023 

 

Valoarea estimată a achiziției: 500.000 lei fără TVA  

Durata contractului: Până la remedierea defectelor si repunerea în funcțiune a Centralei Electrice 

Eoliene CURCUBĂTA, dar nu mai mult de 45 de zile de la momentul semnarii contractului 

 

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 

sectoriale în Romania la momentul lansării procedurii de atribuire, după cum urmează:  
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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 5, litera “e” din procedura operațională pentru atribuirea/încheierea 

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

înregistrată sub nr. 4591/21.12.2022, pentru valori mai mici de 900.400 de lei, SAPE SA poate 

achiziționa direct prin intermediul unui anunț publicat pe site-ul propriu. 

Criteriul de atribuire a contractului de achizitie:  pretul cel mai scazut. 

4. Informatii privind ofertele: 

 

a) Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 08.03.2023, ora 12:00.  

Ofertele primite, după data şi ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare.. 

b) Depunerea ofertelor se va face pe e-mail, la urmatoarele adrese: gabriel.marcu@sape-energie.ro, 

achizitii@sape-energie.ro 

c) Limba de redactare a ofertei: limba romana 

5. Concluzii și semnături 

În urma desfășurării procesului de evaluare a ofertelor, raportat la prevederile Art.212. din Legea 

nr.99/2016 prevede : ”(1) Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire 

(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. 4591/21.12.2022. 

 

mailto:gabriel.marcu@sape-energie.ro
mailto:gabriel.marcu@sape-energie.ro
https://lege5.ro/Gratuit/geytcnbrgy3a/art-212-finalizarea-procedurii-de-atribuire-lege-98-2016?dp=he3doojzge4tc
https://lege5.ro/Gratuit/geytcnbrgy3a/art-212-finalizarea-procedurii-de-atribuire-lege-98-2016?dp=he3doojzge4tc
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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;” 

În urma analizei tehnice se constatata ca pentru oferta ENERGO PROIECT SRL nr. 1036/08.03.2023 

nu au fost îndeplinite cerințele minime din cadrul Anuntul de participare astfel cum acestea au fost 

publicate pe site-ul http://www.sape-energie.ro, link-ul https://www.sape-energie.ro/achizitii/lucrari-

de-reparatie-les1-20kv-si-les2-20kv/, privind contractarea de lucrări pentru remediere defectiuni 

LES1 20kV si LES2 20kV în vederea aducerii CEE CURCUBĂTA în parametri normali de 

funcționare. Ținând cont de solicitarea societății SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL de 

prelungire a termenului limită de depunere a ofertelor pentru vizită in-situ, coroborat cu faptul că nu 

a fost primită nicio ofertă admisibilă până la data limită de ofertare precizată în cadrul anunțului de 

participare, propunem ANULAREA PREZENTEI PROCEDURI și invitarea la discuții de natură 

tehnică precum și invitația tuturor posibililor ofertanți de vizionare in-situ a locației de la Curcubăta. 

Drept pentru care astăzi 08.03.2023 s-a încheiat prezentul raport al procedurii într-un singur exemplar 

original pentru a fi inclus în dosarul achiziției. 

 

Nume si prenume E.O. Semnatură 

Marcu Gabriel  Șef serviciu SAAIT  

Vasile Cristian Expert eficientizare investiții SPAP  

Tesleanu Andreea Șef serviciu SCAJ  
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