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ANUNȚ DE PARTICIPARE 

Achizitie „ Servicii de evaluare pe baze actuarile a beneficiilor acordate angajatilor SNGN 

Romgaz SA” 

Cod CPV 66519600-7 

 

I. ENTITATEA CONTRACTANTA: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ  

Adresa: P-ța Constantin MOTAS, nr. 4, Mediaș, Cod poștal: 551130, Romania  

Tel: +40 0374 401945  

Fax: +40 269 844184  

Punct de contact: Serviciul Achiziții Directe și Proceduri Simplificate  

Adresa de internet: www.romgaz.ro  

Procedura de atribuire aleasa: Achiziție directă 

 

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Conform Standardului Internaţional de Contabilitate  IAS 19 “Beneficiile 

Angajatilor”, S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaş are obligatia de a efectua un calcul actuarial pentru 

un număr aproximativ de 6230 de angajati (Romgaz aproximativ 5700, Depogaz aproximativ 530), 

in vederea stabilirii provizionului pentru beneficiile acordate angajatilor conform Contractului 

colectiv de munca si inregistrarii acestui provizion in Situatiile financiare ale societatii , conform  

cerintelor Caietului de Sarcini, atașat. 

Obiectul contractului: “Servicii de evaluare pe baze actuariale a beneficiilor acordate angajatilor 

S.N.G.N. Romgaz S.A”., la data de 31 decembrie 2021 şi 31 decembrie 2022, prestate atat in 

beneficiul S.N.G.N . Romgaz  S.A. Mediaş (ROMGAZ) cat si al S.N.G.N. Romgaz Filiala de 

Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL (DEPOGAZ). 

Cod CPV 66519600-7 

 

III. VALOAREA ESTIMATĂ: 25.300,00 lei, fără TVA. 

 

IV. TERMENUL DE PRESTARE : Prestarea serviciilor de calcul actuarial se va concretiza într-un 

raport de evaluare actuariala pentru anul 2021 şi un raport de evaluare actuariala pentru anul 

2022. Termenul de prestare a serviciilor care fac obiectul contractului este de 25 zile calendaristice 

de la primirea informaţiilor solicitate de la Achizitor, pentru fiecare raport in parte. 

Durata contractului este de 22 luni de la data semnării acestuia de către ambele părţi. 

 

V. VALABILITATE OFERTĂ: 60 zile .  
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VI. CRITERIUL DE ADJUDECARE: Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.  

Prestatorul trebuie sa faca dovada ca este actuar autorizat si trebuie sa faca dovada ca a realizat 

cel putin un Raport de evaluare actuariala conform IFRS pentru o societate comerciala cu cel putin 

500 de angajati, prin prezentarea unei recomandari din partea beneficiarului acestui Raport si a 

unei copii a contractului incheiat intre Prestator si Societatea comerciala care a emis 

recomandarea. 

Oferta financiara va preciza pretul defalcat pe fiecare Raport anual conform tabelului din Caietul 

de sarcini . Ofertantul va completa Formularul de Oferta atasat prezentei . 

Facturile vor fi emise de catre Prestator anual, separat către S.N.G.N. Romgaz S.A. si respectiv 

catre S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala Gaze Naturale Depogaz SRL și vor fi plătite de partea care 

beneficiază de fiecare serviciu/raport. 

Achizitorul va plati pretul contractului pe baza de factura, in termen de 30 de zile de la efectuarea 

receptiei finale a serviciilor prestate, insotita de Procesul verbal de receptie a serviciilor (respectiv 

de acceptare a Raportului pentru fiecare an), confirmat, semnat si acceptat din partea Achizitorului 

de catre Directorul Economic. 

 

VII. SOLICITARI DE CLARIFICARI : Pentru clarificari cu privire la cerintele / specificatiile tehnice, 

persoana de contact este d-na Magdalena Prisca, tel: 0749331920 , mail: 

magdalena.prisca@romgaz.ro .  

 

VIII.  ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA : Oferta se poate transmite fie prin e-mail la 

adresa denisa.pop@romgaz.ro , sau se poate depune la Registratura Romgaz, Piața C.I. Motaș 

nr. 4 Mediaș . 

Data și ora limita de depunere a ofertelor :  23.08.2021 ora 13:00 . 

 

Nota GDPR: Atat SNGN ROMGAZ SA in calitate de autoritate contractanta, cat si operatorii 

economici care depun oferta vor respecta dispozitiile legale care reglementeaza protectia datelor 

cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor cu Caracter 

Personal nr.679/2016 („GDPR”) aplicabil in Uniunea Europeana . Datele cu caracter personal 

solicitate de SNGN ROMGAZ SA prin prezenta si pe perioada evaluarii ofertelor vor fi utilizate si 

prelucrate exclusiv in scopul atribuirii si derularii contractului / comenzii . Prin depunerea ofertelor, 

ofertantii recunosc dreptul entitatii contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse 

in oferta, in scopul sus mentionat . 
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