
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România 
 

Persoana de contact 

Direcţia 

Serviciul 

Telefon 

Fax  

E-mail 

 

Înregistrare 

Capital social: 385.422.400 lei 

CIF:  RO 14056826  

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001 

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaş 

RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaş 

 

S.N.G.N. Romgaz S.A.  
551130, Piața C.I. Motaş, nr.4   
Mediaş, jud. Sibiu - România 
Telefon:  004-0374 - 401020 
Fax:  004-0269-846901 
E-mail: secretariat@romgaz.ro 
www.romgaz.ro 
 

 Viorel Dragota 
Achizitii 

                             Serviciul A.D.P.S. 
0374401959 
0269848901 

                  viorel.dragota@romgaz.ro 
                        

                              35677/23.09.2022         

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE 

 

„Elaborare studiu de fezabilitate privind creșterea eficienței energetice prin recuperarea 

energiei din caldura reziduală provenită din gazele arse și gazele comprimate” 

 

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

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

Tel: +40 0374 401959  

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 creșterea eficienței 

energetice prin recuperarea energiei din caldura reziduală provenită din gazele arse și 

gazele comprimate”, la stațiile de comprimare ale S.N.G.N. Romgaz S.A. conform Temei de 

Proiectare atașată. Serviciile se vor concretiza în 2 livrabile după cum urmează: 

- Elaborarea unui Studiu de fezabilitate (Livrabil 1).  

- Elaborarea unui Caiet de sarcini (Livrabil 2), pentru contractul de proiectare și execuție lucrări. 

Caietul de sarcini se va elabora doar dacă în urma analizării rezultatelor, studiul (Livrabil 1), este 

fezabil. 

 

III. VALOAREA ESTIMATĂ: 146.794 lei, fără TVA. Pentru elaborarea Studiului de fezabilitate 

valoarea estimată este de 131.444 lei, iar pentru întocmirea unui Caiet de sarcini, valoarea 

estimată este de 15.350 lei. 

 

IV. CONTRACT DE SERVICII: Contractul se va încheia pentru o perioadă de 6 luni, astfel: 

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

- se va realiza caietul de sarcini (Livrabil 2), doar dacă în urma analizării rezultatelor, studiul 

(Livrabil 1), este fezabil. 

  

V. VALABILITATE OFERTĂ: 90 de zile.  

 

VI. CRITERIUL DE ADJUDECARE: Prețul cel mai scăzut. Ofertanții vor trimite oferta financiară 

care trebuie sa conțină durata estimată de realizare și prețul pentru fiecare livrabil. 
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VII. CONDIȚII CONTRACT: Entitatea contractantă pune la dispoziția proiectantului Tema de 

proiectare în vederea realizării studiului, iar ofertanții pot vizita amplasamentele însoțiți de o 

persoană din cadrul Serviciului Comprimare Gaze. 

 

VIII.  SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI: Pentru clarificări privind specificațiile 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 la adresa: 

viorel.dragota@romgaz.ro  

Data și ora limită de depunere a ofertei:  21.10.2022, ora 12:00. 

 

 

Nota GDPR: Atât S.N.G.N. ROMGAZ S.A. în calitate de entitate contractantă, cât și operatorii 

economici care depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor 

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

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

solicitate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. prin prezenta și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate 

și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și derulării contractului / comenzii. Prin depunerea 

ofertelor, ofertanții recunosc dreptul entității contractante de a prelucra datele cu caracter personal 

incluse în ofertă, în scopul sus menționat. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 
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