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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 

 
REGIA AUTONOMĂ TEHNOLOGII pentru ENERGIA NUCLEARĂ vă invită să 

transmiteți oferta in format electronc in SEAP în vederea atribuirii, prin licitație deschisă, a 
contractului de prestari servicii având ca obiect ,,Achiziție  servicii de proiectare instalație 
experimentală  ATHENA”. 
Codul CPV:  79930000-2; 71356200-0 
Valoarea estimată a achiziţiei: 6.501.434,97 lei fără TVA; 
Obiectul procedurii de licitație deschisă: Achiziție servicii de proiectare instalație 
experimentală  ATHENA; 
Modul de finalizare al procedurii de licitație deschisă: încheierea unui Contract de prestari 
servicii; 
Criteriul de atribuire:  cel mai bun raport calitate - preț; 
Durata de execuție: 36 luni; 
Prevederi contractuale: Pentru serviciile de proiectare plata serviciilor prestate se va face în 
baza procesului verbal de receptie servicii, însoţit de factura fiscala trimise spre plată. Achizitorul 
va intocmi un proces verbal de recepţie, în urma căruia va face plata integrala, către prestatorul 
de servicii, cu ordin de plată prin virament bancar în maxim 30 de zile.   
Pentru serviicile de asistenta tehnica achizitorul are obligaţia de a efectua plata serviciilor pentru 
asistenţa tehnică acordată pe parcursul execuţiei lucrărilor după acceptarea de către Achizitor a 
Rapoartelor de activitate privind serviciile de asistenţă tehnică prestate/ a Raportului la 
terminarea lucrărilor, după stingerea eventualelor anexe ce cad în sarcina Executantului lucrării/ 
a Raportului la recepţia finală. Plăţile aferente serviciilor de asistenţă tehnică se efectuează lunar 
pe baza facturii fiscale, inaintate de prestator și acceptată de către Achizitor fără observații, cu 
ordin de plată prin virament bancar în maxim 30 de zile.   
Oferta va conţine: propunerea tehnică şi propunerea financiară. 
 
I. Propunerea Tehnică 
Propunerea tehnică conţine descrierea şi denumirea clară a serviciilor de proiectare, asistenţă 
tehnică și presupune asigurarea unui nivel calitativ superior a cerințelor minimale din caietul de 
sarcini. În caz contrar, oferta va fi declarată neconformă. Ofertarea de servicii, cu caracteristici 
inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului. 
II. Propunerea financiară 
Preţul din formularul de ofertă va fi elaborat conform cerinţelor din Caietul de sarcini şi va fi 
exprimat în lei. 
Criteriul de atribuire, cel mai bun raport calitate - preț, se va aplica doar ofertelor declarate 
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admisibile. 
În scopul atribuirii contractului de de execuție lucrări, se va întocmi un clasament în ordine 
crescatoare a preţurilor totale, fără TVA și punctajului factorilor de evaluare, urmând ca oferta 
care va prezenta criteriul de atribuire – oferta cu cel mai scăzut preț și punctajul maxim în urma 
factorilor de evaluare dintre ofertele admisibile, să fie declarată caştigătoare. 
NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază. 
 
 
Modul de întocmire a ofertei: 
• Oferta tehnică şi oferta financiară vor fi transmise numai în format electronic în SEAP 

conform Fișei de date și numai până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor 
semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un 
executant de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale.  

• Oferta transmisă electronic va conține denumirea şi adresa autorităţii contractante şi 
denumirea obiectului procedurii de licitație deschisă pentru care s-a transmis oferta; 

Data limită pentru depunerea ofertelor în SEAP: 02.12.2020, ora 15:00. 
 

Caietul de sarcini este atașat invitaţiei de participare. 
Pentru orice informaţii ne puteţi adresa telefonic, la numărul:  

- 0248213400, int 667/275 - dl. Ioan BARTA, RATEN, dl. Alexandru DOBROTĂ, RATEN, 
dl. Virgil COJOCARU, RATEN; 

 
 
 

Compartiment Management Infrastructura ALFRED 
 

Director Proiect  
Ioan BARTA 
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