
 

 

 

 

 

Anunț publicitar 

 

1. Denumirea vânzătorului: Compania Națională de Transport al Energiei Electrice 

“Transelectrica” SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Olteni nr. 2 – 4, 

Sector 3, Clădirea „Platinum Center”, București, România, cod poştal 030786, telefon: +40 21 

3035611, fax: +40 21 3035610, office@transelectrica.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comețului  

sub nr. J40/8060/2000, având CIF  RO 13328043, cu punct de lucru Unitatea Teritorială de Transport 

(UTT) Bacău, str. Oituz, nr.41, Bacău, cod poştal 600266, cont bancar RO05 RNCB 0026 0308 9979 

0001, deschis la B.C.R. Bacău, tel:+40 234207120, fax:+ 40 234517456. 

2. Obiectul contractului: „Valorificarea deșeurilor nedezmembrate și a deșeurilor dezmembrate / 

sortate rezultate din mijloace fixe sau bunuri materiale ca urmare a lucrărilor de retehnologizare, 

mentenanță și casări efectuate la obiectivele din cadrul  CNTEE Transelectrica SA - Unitatea 

Teritorială de Transport Bacău”. 

3. Procedura de valorificare prin vânzare propusă: „licitaţie publică cu ofertă de preţ în plic închis”. 

Procedura de valorificare prin vânzare „licitaţie publică cu ofertă de preţ în plic închis” se desfăşoară 

în două etape şi va avea loc la sediul UTT Bacău, sala Ioan Gheorghiu, strada Oituz, nr.41, et.1. 

Documentaţia de participare se depune până în data de 19.12.2022, ora 1000. Etapa a doua a licitaţiei 

publice cu ofertă de preţ în plic închis va avea loc în 19.12.2022, ora 1400
, în prezenţa tuturor 

cumpărătorilor admişi în etapa întâi. 

4. În caz de neadjudecare, se va organiza o nouă  procedura de valorificare prin vânzare „licitaţie 

publică cu ofertă de preţ în plic închis” se va repeta, în data de 09.01.2023, respectiv în data de 

23.01.2023, conform precizărilor din “Regulamentul de desfăşurare al licitaţiei publice cu ofertă de 

preţ în plic închis”. 

5. Durata contractului: 90 zile de la data comunicată în ordinul de începere a contractului, transmis de 

vânzător, cu posibilitatea de prelungire în condițiile legii; 

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 

maria.comorasu@transelectrica.ro, începând cu data de 07.12.2022. Vânzătorul pune la dispoziţie 

documentaţia de vânzare în format electronic, pe e-mail, cu confirmare de primire. 

7. Eventualele clarificări/informaţii suplimentare la documentaţia de vânzare se pot obţine de la 

C.N.T.E.E. „TRANSELECTRICA” S.A., Societate Administrată în Sistem Dualist, Unitatea Teritorială 

de Transport (U.T.T.) Bacău. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări/informaţii 

suplimentare înainte de data limită de depunere a documentaţiei de participare: 5 (cinci) zile, în urma 

unei solicitări scrise transmise vânzătorului prin e-mail. 

8. Preluarea, încărcarea-descărcarea, cântărirea/numărarea şi transportul deşeurilor supuse 

procedurii de valorificare se va face din locațiile aferente fiecărui lot, respectiv: 

lot 1 -  Stația Suceava (jud. Suceava), Stația Roman-Nord (jud. Neamț) și Stația Dumbrava (jud. 

Neamț); 

lot 2 -  Stația Bacău-Sud (jud. Bacău), Depozit SMART Bacău (jud. Bacău), Sediul UTT Bacău (jud. 

Bacău), Stația Gutinaș (jud. Bacău) și Stația Focșani-Vest (jud. Vrancea); 

lot 3 -  Stația FAI (jud. Iași) și Stația Munteni (jud. Vaslui).  

Adresele, persoanele de contact și condițiile de vizualizare a deșeurilor sunt menționate în  

documentaţia de vânzare. 

Deșeurile se vând „la pachet” pe loturi.  
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Criteriul de atribuire este cel mai mare preț ofertat pentru pachetul integral (oferta completă) pentru 

fiecare lot. Un cumpărător poate oferta pentru un lot sau pentru mai multe loturi. 

9. Preţul de pornire al procedurii de valorificare prin vânzare „licitaţie publică cu ofertă de preţ în plic 

închis” aferent fiecărui lot este de: 

Lot 1 = 1.750.490,37 lei / pachet, fără TVA; 

Lot 2 = 2.382.749,45 lei / pachet, fără TVA; 

Lot 3 = 2.432.368,76 lei / pachet, fără TVA. 

10. Garanţia de participare aferentă fiecărui lot este de: 

LOT 1 = 175.049,04 lei; 

LOT 2 = 238.274,95 lei; 

LOT 3 = 243.236,88 lei 

şi se constituie conform precizărilor din cap.15.1 al documentaţiei de vânzare. 

11. Limba de redactare a documentației de participare: română. 

 

 

 

 


