
 

 
 

 

1.Denumirea vânzătorului: Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “TRANSELECTRICA” 

S.A. Bucureşti, Societate Administrată în Sistem Dualist, sediul: Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucureşti, 

cod poştal 030786, cu punct de lucru Unitatea Teritorială de Transport (U.T.T.) Bacău, str. Oituz, nr.41, 

Bacău, cod poştal 600266, nr. înmatriculare în Registrul Comerţului: J40/8060/2000, CIF RO 13328043, 

cont bancar RO05 RNCB 0026 0308 9979 0001, deschis la B.C.R. Bacău, tel:+40 234207120,  

fax:+ 40 234517456; 

 

2.Obiectul contractului: „Valorificarea prin vânzare deșeu ulei electroizolant uzat rezultat din 

echipamentele electrice din cadrul stațiilor de transformare ca urmare a lucrărilor de mentenanță și 

investiții efectuate la obiectivele CNTEE Transelectrica SA - UTT Bacău”; 

 

3.Procedura de valorificare prin vânzare propusă: „licitaţie publică cu strigare”. 

 

Procedura de valorificare prin vânzare „licitaţie publică cu strigare” se desfăşoară în două faze şi va 

avea loc la sediul U.T.T. Bacău, sala Ioan Gheorghiu, strada Oituz, nr.41, et.1. Dosarul de înscriere se 

depune până în data de 17.06.2021, ora 1100. Faza a doua, de licitaţie propriu-zisă, va avea loc în data 

de 17.06.2021, ora 1400
, în prezenţa tuturor cumpărătorilor acceptaţi în faza întâi. 

 

4.În caz de neadjudecare, procedura de valorificare prin vânzare „licitaţie publică cu strigare” se va 

repeta, în data de 28.06.2021, respectiv în data de 06.07.2021, conform precizărilor din “Regulamentul 

de desfăşurare a şedinţelor de licitaţie”; 

 

5.Durata contractului: 24 luni de la data comunicată în ordinul de începere a contractului, transmis de 

vânzător; 

 

6.Cumpărătorii pot obţine documentaţia de vânzare de la vânzător, cu titlu gratuit, în format 

electronic, numai în baza unei solicitări scrise transmisă la Serviciul Comercial cu punct de lucru la 

U.T.T. Bacău din cadrul DC-UMICA, pe adresele de e-mail maria.draghia@transelectrica.ro sau 

lacramioara.uricaru@transelectrica.ro, începând cu data de 03.06.2021; 

 

7.Cantitatea totală estimată de deşeuri la obiectivele U.T.T. Bacău: 127,30 tone. Criteriul de atribuire 

este cel mai mare preţ ofertat pentru oferta completă; 

 

8.Preţul de pornire al procedurii de valorificare este de 1005 lei/tonă, fără TVA; 

 

9.Garanţia de participare este de 12793 lei, fără TVA şi se constituie conform precizărilor din cap.15.1 al 

documentaţiei de vânzare; 

 

10.Limba de redactare a documentaţiei de participare: română. 
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