
 

 
 
 

 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA      
SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
CIF: 41268559, J40/7921/2019 
Cont RON la Banca Transilvania 
RO03 BTRL RONCRT0509728201 

 

Splaiul Unirii Nr. 76, Clădirea River Plaza, Corp A, 
mezanin și etaj 1, Sector 4, București 
Email: office@cmesb.ro 
Website: www.energeticaservicii.ro 
 

Nr. de înregistrare 10054/08.10.2021 

 

 

ANUNȚ ACHIZITIE LUCRĂRI DE REFACERE DRUMURI 

 

✓ Autoritatea contractantă: COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A. cu sediul 

în București, Splaiul Unirii nr. 76, Clădirea River Plaza, corp A, mezanin și etaj 1, sector 4. 

✓ Prevederi legale aplicabile: Legea 98/2016 privind achizițiile publice, 

✓ Cod CPV: 45233140-2 - Lucrări de drumuri (Rev.2) 

✓ Obiectul achiziției: LUCRĂRI DE REFACERE DRUMURI 

✓ Sursa de finanțare: capitaluri/venituri proprii CMESB S.A. 

✓ Perioada de timp în care oferta trebuie să fie valabilă: 120 zile   

✓ Data limită de transmitere a ofertei: 14.10.2021, ora 18.00 

✓ Descrierea lucrărilor ce urmează a fi prestate - informații privind întocmirea ofertei financiare și 

tehnice se regăsesc în Caietul de sarcini 

✓ Valoarea estimată: 449.850,07 lei, fără TVA 

✓ Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut 

✓ Modalitatea de plată: Plata se va face în termen de 30 zile de la data acceptării și înregistrării facturii 

la sediul beneficiarului 

✓ Termen de solicitare de clarificări: 13.10.2021, ora 10.00 

✓ Termen de răspuns la solicitările de clarificări 13.10.2021, ora 14.00. 

✓ Documentația de atribuire (formulare, caiet de sarcini etc,) se va solicita COMPANIEI MUNICIPALE 

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A. prin solicitare scrisă pe adresa de e-mail: 

achiziții@cmeb.com.ro, pana cel mai tarziu la data de 12.10.2021, ora 16.00. 

✓ Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, formularele, împreună cu oferta tehnică 

și financiară vor fi întocmite într-un exemplar și vor fi introduse într-un singur plic sigilat, pe care se 

va înscrie adresa autoritătii contractante și mențiunea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 

DATA DE 14.10.2021, ora 18.00” 

✓ Ofertele se transmit la sediul CMESB S.A.: Clădirea River Plaza, corp A, mezanin și etaj 1, sector 4, 

București 

✓ Ofertantul va depune următoarele documente: 

- declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor 

de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă 
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- declarație de confirmare a acceptării de către ofertant a clauzelor contractuale și a clarificărilor / 

modificărilor / completărilor la documentația de atribuire declarație privind conflictul de interese; 

- oferta tehnică 

- oferta financiară 

✓ Modul de finalizare al achiziției: Încheierea unui contract de execuție lucrări 

✓ Limba în care trebuie elaborată oferta: Limba română. 

✓ Garanției de bună execuție: Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 10% din valoarea 

contractului fara tva și se va constitui în conformitate cu prevederile art. 40 din din Normele 

metodologicede aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin HG nr. 

395/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Aprobat, 

Sef serviciu achizitii,  

MUȘAT Cosmin 

 

 Întocmit,  

Manager îmbunătățire procese 

IVAN Ionela  
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