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CATRE TOTI CEI INTERESATI 
 
 
Entitatea contractanta: SN Nuclearelectrica SA, cu sediul in str. Polona nr. 65, Bucuresti, 
Sector 1, cod postal 010494, telefon +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00 va invita sa 
transmiteti propunerea de oferta pentru urmatoarea achizitie: 
 
1. Obiectul contractului: Servicii de consultanţă financiară aferentă proiectelor de investiţii 

majore ale SN Nuclearelectrica S.A. (SNN) care să asigure creșterea producţiei de 
energie electrică 

Cod CPV: 66171000-9 Servicii de consultanţă financiară 

2. Metoda de atribuire aplicata: Achizitie directa, în temeiul dispozitiilor art. 12 alin. (4) din 
Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale 

3. Descriere servicii: Conform Caietului de sarcini nr. 844/21.01.2020 

4. Termen de prestare: Circa 4 luni 

5. Estimarea valorii totale a achizitiei: 27.000 Euro fara TVA, echivalentul a 128.952 lei. 

6. Data limita de depunere a ofertelor: 05.02.2020, ora 16:30 

7. Ofertele se pot transmite dupa cum urmeaza: 
- prin e-mail la adresa sciulcov@nuclearelectrica.ro sau 
- la adresa: SNN S.A., str. Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti, cod postal 010494 

8. Ofertele vor fi elaborate in limba romana sau engleza 

9. Oferta va cuprinde urmatoarele parti: 
 Calificare:  
a) Ofertantii vor prezenta Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile 

prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular nr. 1 anexat). In cazul in 
care operatorul economic se afla intr-una din situatiile potential generatoare de conflict 
de interese, astfel cum acestea sunt descrise la art. 72 si art. 73 din Legea 99/2016, oferta 
sa va fi respinsa. 

b) Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca au efectuat, in ultimii 3 ani, in cadrul 
unuia sau mai multor contracte incheiate pentru acelasi obiectiv, servicii de consultanţă 
similare din punct de vedere al complexitatii pentru o investitie de cel putin 200 milioane 
Euro, incluzand formularea de recomandari privind structurarea proiectului si a strategiei 
comerciale şi de finanţare.Operatorii economici vor prezenta dovada ca detin in cadrul 
echipei de proiect cel putin 1 expert cu experienta similara dovedita in cadrul a minim 
doua proiecte similare cu cel care face obiectul achizitiei. 

 Oferta tehnica – in care va fi descris punct cu punct modul in care sunt respectate 
cerintele Caietului de sarcini. 
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 Oferta financiara – se va completa Formularul nr. 2 anexat. Pretul ofertat va cuprinde 
toate cheltuielile de prestare a serviciilor. 

10. Criteriul de evaluare aplicabil ofertelor: Preţul cel mai scăzut 

11. Valabilitate oferta: 60 zile de la data limita de depunere. 

12. Alte informatii: Caietul de sarcini si propunerea de contract vor fi puse la dispozitia 
operatorilor economici interesati ca urmare a unei solicitari in scris, transmisa pe e-mail la 
adresa de e-mail sciulcov@nuclearelectrica.ro. Propunerea de contract sectorial, este ferma si 
nemodificabila si va fi insusita de catre Prestator. Termenul limita de transmitere a 
solicitarilor este 28.01.2020, ora 16:30. 

 
 
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. +4021.203.82.83 – Stella Ciulcov – 
Serviciul Achizitii Servicii si Lucrari sau la adresa de e-mail sciulcov@nuclearelectrica.ro. 

 
 



 

 

FORMULARUL NR. 1 
OPERATOR ECONOMIC 
……………………………  
(denumirea) 
 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea / încadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese, 

astfel cum acestea sunt descrise la art. 72 şi art. 73 din Legea 99/2016 

 
 

 Subsemnatul,............................... reprezentant împuternicit al ................................... 
(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant pentru achizitia de 
.............................................. (se insereaza denumirea serviciilor/codul CPV), la data de 
.............(se insereaza data), organizata de către S.N. Nuclearelectrica SA, declar pe propria 
răspundere, sub sanctiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în 
acte publice, următoarele: 
 
a) Am membri în cadrul consiliului de administraţie / organului de conducere sau de supervizare 
şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi (*), persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul 
entităţii contractante. NU                            DA (**) 
 
b) Am membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare 
şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi(*), persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în 
cadrul entităţii contractante. NU                            DA (**) 
 
De asemenea declar ca nu voi nominaliza printre principalele persoane desemnate pentru 
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 
inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii 
contractante.  
 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
 
 

(*) Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente 
unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă 
deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 
(**) In cazul in care se bifeaza DA, se vor preciza numele / functiile persoanelor aflate in 
situatia potential generatoare de conflict de interese si se va descrie pe scurt situatia. 
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În vederea completării acestei declaraţii, precizăm ca persoanele cu funcţii de decizie în cadrul 
entităţii contractante sunt următoarele: 
 
Cosmin Ghiță, Dan Laurentiu Tudor, Adrian Dumitriu, Mihai-Dan Gheorghievici, Roxana 
Stamate, Laura Constantin, Tudor George Codrut, Vlad Chiripus, Cristina Bacaintan, Iuliana 
Cormos, Cristina Nazarevscky, Dana Banea, Razvan Sandu, Stella Ciulcov, Marius Danilă, 
Alexandru Havris, Mihaela Dumitru. 
 
 
 
Data completării ...................... 
 
Operator economic, 
.......................................  
(semnatura autorizată) 
 
 



 

 

FORMULARUL NR. 2 
OPERATORUL ECONOMIC 
__________________ 

(denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARA 
Către .................................................................................................... 
      (denumirea entitaţii contractante şi adresa completă) 
 
Domnilor, 
 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 
(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam 
_________________________________, pentru valoarea de ………………… Euro, fara 
TVA. 

 
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam 

serviciile conform contractului sectorial de servicii. 
 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 

___________________ luni, respectiv pana la data de ___________________________, si 
(durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei 
de valabilitate. 

 
4. Pana la incheierea si semnarea contractului sectorial de servicii, aceasta oferta, 

impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita 
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

 
5. Precizam ca: 

          depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 
separat, marcat in mod clar "alternativa"; 
          nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 
6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta 

oferta pe care o puteti primi. 
 
Data _____/_____/_____ 

 
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
(semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 
(denumirea/numele operatorului economic) 


