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ANUNȚ DE PARTICIPARE 

 

 

„Elaborare studiu de fezabilitate privind cresterea eficientei energetice prin recuperarea 

energiei din caldura reziduala provenita din gazele arse si gazele comprimate” 

 

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

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

Tel: +40 0374 401945  

Fax: +40 269  846901  

Punct de contact: Serviciul Achiziții Directe și Proceduri Simplificate.  

Adresa de internet: www.romgaz.ro.  

Procedura de atribuire: Achiziție directă. 

 

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI: ”Elaborare studiu de fezabilitate privind cresterea eficientei 

energetice prin recuperarea energiei din caldura reziduala provenita din gazele arse si 

gazele comprimate”, la statiile de comprimare ale SNGN Romgaz SA, conform Temei de 

Proiectare atasat. Serviciile se vor concretiza in 2 Livrabile dupa cum urmeaza: 

-Elaborarea unui Studiu de fezabilitate (Livrabil 1).  

-Elaborarea unui caiet de sarcini (Livrabil 2) pentru contractul de proiectare si executie lucrari. 

Caietul de sarcini se va elabora doar daca in urma analizarii rezultatelor, studiul (Livrabil 1), este 

fezabil. 

 

III. VALOAREA ESTIMATĂ: 54.383,00 lei, fără TVA. Pentru elaborarea Studiului de fezabilitate 

valoarea estimata este de 39.551,00 lei, iar pentru intocmirea unui Caiet de sarcini, valoarea 

estimata este de 14.832,00 lei. 

 

IV. CONTRACT DE FURNIZARE: Contractul se va incheia pentru o perioada de 12 luni, astfel: 

-se va elabora un studiu de fezabilitate ( Livrabil 1); 

-se va realiza caietul de sarcini doar daca in urma analizarii studiului este necesar acest lucru 

(Livrabil 2); 
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V. VALABILITATE OFERTĂ: 90 de zile.  

 

VI. CRITERIUL DE ADJUDECARE: Cel mai scazut pret.  Ofertantii vor trimite oferta financiara 

care trebuie sa contina durata estimata de realizare si pretul pentru fiecare livrabil. 

 

VII. CONDITII CONTRACT : Entitatea contractanta pune la dispozitia proiectantului Tema de 

proiectare in vederea realizarii studiului, iar ofertantii pot vizita amplasamentele insotiti de o 

persoana din cadrul Serviciului Comprimare Gaze. 

 

VIII.  SOLICITARI DE CLARIFICARI: Pentru clarificări privind specificatiile tehnice, persoana de 

contact este dl.Traian Lucian OLAR- Serviciul Comprimare Gaze, tel: 0749331482, mail: 

traian.olar@romgaz.ro; 

 

IX. Adresa la care se depune oferta: Oferta se poate transmite prin mail:denisa.pop@romgaz.ro,.  

Data și ora limita de depunere a ofertei:  04.08.2022, ora 12:00. 

 

 

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 . 

 

DIRECTOR GENERAL 

Aristotel Marius JUDE 

 

 

 

 

DIRECTOR DIRECȚIA ACHIZIŢII                                                ŞEF SERVICIU A.D.P.S. 

 LEONARD IONUT LUPA                                                 CRISTIAN CLAUDIU BUDU 

 

 

 

 

 

INTOCMIT, 

DENISA POP 

SERVICIU A.D.P.S. 
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