ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
COMUNA FRUMUSANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea Serviciului de utilitate publica "REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE
NATURALE ÎN COMUNA FRUMUȘANI SI FUNDENI, JUDETUL CALARASI " si aprobarea
documentației – cadru de atribuire prin licitație publică deschisă a Contractului de concesiune

Consiliul Local al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi, intrunit in sedinta ordinara astazi
30.05.2019
Avand in vedere:
a) Dispozitiile art. 121 , alin.(1) si alin.(2) din Constitutia Romaniei republicata ;
b) Prevederile art. 7 , alin.(2) , art. 1730-1733 din Codul Civil ;
c) Dispozitiile art.36, alin.(1), (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a) și alin. 6 lit. a) punctele 11 și 14 din
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările
ulterioare;
d) Prevederile art. 100 , pct. 58^1 , art. 104 ,art. 138 , alin.(2) ,lit.,,d,, si ,,d^1,, a Legii
nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, modificată și completată ;
e) Prevederile art. (7) si art. (9) din H.G.R. Nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general
privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de
distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al
caietului de sarcini;
f) În temeiul prevederilor art. 1, alin. (1) si alin.(2) lit.f ˡ ) şi art. (8), alin. (1) si (2) din Legea nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
g) Dispozitiile Legii nr. 50/2019 –Legea bugetului de stat pentru anul 2019;
h) Prevederile art.(2) si (6) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica ;
Luand act de :
 Raportul compartimentului de specialitate din cadrul instituției noastre, înregistrat cu nr.
162/29.05.2019;
 Proiectul de hotarare initiat de Primarul Comunei Frumușani, Dl. Duță Paul nr. 162/29.05.2019;
 Prevederile HCL nr. 09/28.03.2019 privind alegerea Presedintelui de sedinta;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
Frumușani nr.170/29.05.2019;
În temeiul art.45, alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE:
Art.1 Se aprobă înfiinţarea Serviciului de utilitate publica "REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE
NATURALE ÎN COMUNA FRUMUȘANI SI FUNDENI, JUDETUL CALARASI „ .
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Art.2 Se aprobă caietul de sarcini si documentația – cadru de atribuire prin licitație publică
deschisă, a Contractului de concesiune privind Serviciul de utilitate publica
"REȚEA DE
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA FRUMUȘANI SI FUNDENI, JUDETUL
CALARASI ", conform anexa parte integranta la prezenta hotarare.
Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Comunei Frumușani, care se
imputerniceste a semna toate actele necesare infiintarii si functionarii Serviciului de utilitate publica
"REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA FRUMUȘANI SI FUNDENI,
JUDETUL CALARASI „.
Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica instituţiilor şi persoanelor interesate ṣi se aduce la
cunoștință publică prin afișare și pe site-ul instituției, prin grija serviciilor de specialitate competente.

Hotararea a fost adoptata in prezenta a 13 consilieri din 13 consilieri alesi cu 13 voturi
pentru.
NR.33
ADOPTATA LA FRUMUSANI
ASTAZI 30.05.2019

PRESEDINTE DE SEDINTA
STOIAN GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
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INSTITUTIA PRIMARULUI COMUNEI FRUMUȘANI
Nr.162/29.05.2019

REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de utilitate publica "REȚEA DE DISTRIBUȚIE
GAZE NATURALE ÎN COMUNA FRUMUȘANI SI FUNDENI, JUDETUL CALARASI " si aprobarea
documentației – cadru de atribuire prin licitație publică deschisă a Contractului de concesiune
Subsemnatul Bonciu-Zanfirachi Marius, avand functia de Secretar al UAT Comuna Frumușani, județul
Călărași, având în vedere prevederile:







Dispozitiile art.36, alin.(1), (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a) și alin. 6 lit. a) punctele 11 și 14 din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile art. 100 , pct. 58^1 , art. 104 ,art. 138 , alin.(2) ,lit.,,d,, si ,,d^1,, a Legii nr.123/2012 a
energiei electrice și a gazelor naturale, modificată și completată ;
Prevederile art. (7) si art. (9) din H.G.R. Nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul
juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale,
procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini;
În temeiul prevederilor art. 1, alin. (1) si alin.(2) lit.f ˡ ) şi art. (8), alin. (1) si (2) din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice
Dispozitiile Legii nr. 50/2019 –Legea bugetului de stat pentru anul 2019;
Prevederile art.(2) si (6) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Iniţiatorul solicită adoptarea unei hotărâri prin care Comuna Frumușani să aprobe înfiinţarea Serviciului de
utilitate publica "REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA FRUMUȘANI SI FUNDENI,
JUDETUL CALARASI " si aprobarea documentației – cadru de atribuire prin licitație publică deschisă a
Contractului de concesiune
Luand in considerare faptul ca in prezent, prin elaborarea normelor privind regimul juridic al contractelor
de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea
concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini, au fost stabilite conditiile de fond si forma pentru
declansarea procedurilor de concesionare a serviciului.
Pentru aceste considerente, apreciez ca oportuna initiativa domnului primar şi propun Consiliului local ca în
urma analizei proiectul iniţiat să adopte o hotărâre în acest sens.
Secretar ,
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
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Anexa la HCL nr.33/30.05.2019

DOCUMENTAŢIA-CADRU
de atribuire - licitaţie publică deschisă
pentru concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în localitățile
aparținătoare comunelor Fundeni și Frumușani din județul Călărași
Documentaţia de atribuire
A. informaţii generale;
B. criterii de calificare, precum şi documentele care urmează să fie prezentate de participanţi pentru
dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;
C. elaborarea ofertei;
D. prezentarea ofertei;
E. modalitatea de deschidere şi evaluarea ofertelor;
F. cerinţele impuse de autoritatea contractantă;
G. formularele-tip care vor fi completate de fiecare participant;
H. anexele: studiu de fezabilitate, caiet-cadru de sarcini şi contract-cadru de concesiune;
I. alte informaţii.
A. Informaţii generale
A.1. Informaţii privind autoritatea contractantă:
- denumirea autorităţii contractante: Consiliul Local și primăria Comunei Fundeni, județul Călărași,
strada Trandafirilor, Nr. 25, comuna Fundeni cod postal 077035 și
Consiliul Local și primăria Comunei Frumușani, județul Călărași, strada. Principală nr.70, Comuna
Frumușani, cod poștal 917100, reprezentate de UAT Fundeni prin Consiliul local al comunei Fundeni și
Primaria Comunei Fundeni
în calitate de concedent;
– cod fiscal: ...............................;
– adresa: Comuna Fundeni, Str Trandafirilor Nr 25, judetul Calarasi,
– numărul de telefon: ........................., fax: .........................; e-mail: primariafundenicl@yahoo.com ;
– persoane de contact: ............................ funcţia .............. .
A.2. Obiectul contractului de concesiune
Serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, reprezentând ansamblul activităţilor şi
operaţiunilor desfăşurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuţie a
gazelor naturale în cadrul perimetrului concesiunii în localitățile aparținătoare comunelor Fundeni și
Frumușani din județul Călărași, inclusiv construcţia, exploatarea, dezvoltarea şi reabilitarea sistemelor
de distribuţie a gazelor naturale şi utilizarea acestora, conform precizărilor din caietul de sarcini
Perioada de concesionare: maximum 49 de ani începând de la data semnării contractului de concesiune
A.3. Vizitarea amplasamentului
Ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul şi împrejurimile acestuia şi, după
caz, obiectivele aferente reţelei de distribuţie a gazelor naturale deja executate şi să obţină pentru el
însuşi, pe propria răspundere, toate informaţiile necesare pentru elaborarea ofertei şi încheierea
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contractului. Costul acestei vizite este suportat de ofertant. Vizitarea amplasamentului se poate face la o
dată stabilită de comun acord cu Consiliul Local al Comunei Fundeni, după anunţarea datei licitaţiei.
A.4. Procedura aplicată: licitaţie publică deschisă
A.5. Legislaţie aplicabilă
Atribuirea contractului de concesiune se realizează potrivit Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a
gazelor naturale, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
B. Criterii de calificare pentru ofertanţi
B.1. Cerinţe minime de calificare în vederea stabilirii ofertelor admisibile pentru deschidere
Documente obligatorii:
a) prezentarea în original a scrisorii de garanţie bancară - formularul nr. 7 la prezenta documentaţie;
cuantumul garanţiei pentru participare este de 2% din valoarea estimată a investiţiei, perioada de
valabilitate a garanţiei pentru participare este de 60 de zile de la data deschiderii ofertelor;
b) dovada depunerii ofertei, în termenul-limită de depunere a ofertelor prevăzut în anunţul de
participare;
c) împuternicirea scrisă din partea ofertantului pentru persoanele desemnate să asiste la şedinţa de
deschidere a ofertelor.
Ofertantul este descalificat în situaţia în care:
a) nu prezintă documentele prevăzute la lit. B.1;
b) valoarea scrisorii de garanţie este mai mică decât cuantumul stabilit;
c) depunerea ofertei s-a făcut după termenul-limită de depunere a ofertelor sau la altă adresă decât cele
stabilite în anunţul de participare
B.2. Cerinţe minime de calificare în vederea stabilirii ofertelor admisibile pentru evaluare
Documente obligatorii privind situaţia personală a ofertantului
1. Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea, completată în conformitate cu formularul nr. 1
la prezenta documentaţie
2. Declaraţie pe propria răspundere privind situaţia personală, completată în conformitate cu formularul
nr. 2 la prezenta documentaţie, privind neîncadrarea în următoarele situaţii:
a) în ultimii 5 ani a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare
de bani;
b) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau
activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o
situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. b);
d) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
în România sau în ţara în care este stabilit;
e) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
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f) în ultimii 2 ani a îndeplinit obligaţiile contractuale fără producerea de prejudicii beneficiarilor.
3. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit, valabile la data
deschiderii ofertelor - formulare-tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care ofertantul este
rezident, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele
locale.
4. Declaraţie pe propria răspundere, verificată de autoritatea contractantă privind respectarea
reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi protecţia muncii
Ofertantul este descalificat în situaţia în care:
a) nu prezintă documentele prevăzute mai sus;
b) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă în
scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;
c) se constată neîndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit, valabile la data deschiderii ofertelor.
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Documente obligatorii:
- pentru persoane juridice române: certificate emise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului,
respectiv certificatul de înmatriculare şi certificatul constatator;
– pentru persoane juridice străine: documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca
persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în
conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident;
– ofertanţii persoane juridice străine vor prezenta toate documentele solicitate prin documentaţia de
atribuire, traduse în limba română de traducători autorizaţi;
– filialele societăţilor, înregistrate la oficiul registrului comerţului, participă la licitaţie în nume propriu,
cu documentele de calificare şi selecţie proprii filialei. Sucursalele înregistrate la Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului pot participa la licitaţie numai în numele societăţii-mamă, prin împuternicire. În
acest caz, documentele de calificare şi de selecţie ce se vor prezenta vor fi cele ale societăţii-mamă, iar
contractul se încheie cu împuternicire din partea acesteia;
– filialele firmelor străine înregistrate în România, cu personalitate juridică proprie, pot participa la
licitaţie în nume propriu, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de calificare, fără luarea în considerare a
datelor de calificare a firmelor străine care au subscris şi au vărsat capitalul filialei şi care, din punct de
vedere contractual, sunt persoane juridice diferite de ofertant. Sucursalele şi reprezentanţele societăţilor
străine care nu sunt înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului nu pot participa la licitaţie
în nume propriu şi nici în numele societăţii-mamă.
Ofertantul este descalificat în situaţia în care:
a) nu prezintă documentele prevăzute mai sus;
b) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă în
scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
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Situaţia economică şi financiară
Documente obligatorii:
a) copii ale bilanţurilor contabile din ultimii 2 ani, vizate şi înregistrate de organele competente, şi o
scrisoare de bonitate financiară emisă de o bancă din România sau cu corespondent în România, care să
conţină obligatoriu următorii indicatori financiari obţinuţi pe baza ultimului bilanţ contabil: lichiditatea
generală = active circulante/datorii pe termen scurt; solvabilitatea patrimonială = capital propriu/total
pasiv x 100; rata de rentabilitate a activelor = (profit net/active totale) x 100.
Este obligatoriu ca ofertanţii să prezinte lichiditate generală şi solvabilitate patrimonială pozitivă;
b) ofertanţii vor face dovada disponibilului financiar cert, reprezentând minimum 3% din întreaga
valoare a investiţiei preconizată a fi suportată de către concesionar, printr-o scrisoare de bonitate emisă
de o bancă din România sau cu corespondent în România;
c) structura organizatorică a ofertantului şi capitalul său social: în virtutea obligaţiilor ce decurg după
încheierea contractului de concesiune, concesionarul trebuie să demonstreze că prin structura sa
organizatorică şi capitalul său social este capabil să asigure exploatarea eficace, în regim de siguranţă,
continuitate şi permanenţă a serviciului de distribuţie a gazelor naturale; ofertantul trebuie să
demonstreze capacitatea financiară în scopul realizării investiţiei şi punerii în funcţiune a sistemului de
distribuţie a gazelor naturale, iar ulterior în scopul exploatării şi dezvoltării acestuia;
d) metoda obţinerii finanţării externe, în situaţia în care există: ofertantul prezintă în ofertă, în cazul în
care intenţionează să obţină finanţare externă pentru realizarea investiţiei, metoda prin care obţine
această finanţare; ofertantul se angajează să asigure finanţarea investiţiei potrivit celor descrise în caietul
de sarcini.
Ofertantul este descalificat în situaţia în care:
a) nu prezintă documentele şi cerinţele minime prevăzute mai sus;
b) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă în
scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Documente obligatorii:
a) informaţii generale în conformitate cu datele cuprinse în formularul nr. 4 la prezenta documentaţie
În cazul participării unui ofertant care are sucursale şi filiale în subordine se vor prezenta certificate atât
pentru societatea-mamă, cât şi pentru sucursala sau filiala împuternicită;
b) fişă/fişe de informare privind serviciile similare, ca natură şi complexitate, cu obiectivul supus
licitaţiei, realizată/realizate de ofertanţi în conformitate cu datele cuprinse în formularul nr. 5 la prezenta
documentaţie
Ofertantul este descalificat în situaţia în care:
a) nu prezintă documentele prevăzute mai sus;
b) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă în
scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Standarde de asigurare a calităţii
Documente obligatorii:
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La data depunerii ofertelor, ofertanţii, în cazul persoanelor juridice, vor prezenta acreditările de
conformitate cu standardele de calitate şi de mediu în vigoare - ISO 9001 şi ISO 14001, în copie,
semnate de reprezentantul legal al ofertantului şi ştampilate pentru atestarea conformităţii.
În cazul în care solicitantul nu deţine acreditările amintite mai sus, acesta va face dovada iniţierii
procedurii de acreditare în acest sens.
Ofertantul este descalificat în situaţia în care:
a) nu prezintă documentele prevăzute mai sus;
b) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă în
scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Ofertantul prezintă toate documentele obligatorii în original sau copie legalizată.
C. Elaborarea ofertei
Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi documentelor
care o însoţesc, iar autoritatea contractantă nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile
respective.
Limba de redactare a ofertei: limba română
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii
Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:
1. Propunerea tehnică
Ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute
în caietul de sarcini. Modul de prezentare a propunerii tehnice trebuie să asigure posibilitatea verificării
corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile prevăzute în caietul de sarcini.
2. Propunerea financiară
Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în documentaţia de atribuire (formularul nr. 6
la prezenta documentaţie).
Documentele care însoţesc oferta sunt cele prevăzute la lit. B.
3. Dreptul de a solicita clarificări
Orice operator economic care a obţinut un exemplar din documentaţia de atribuire are dreptul de a
solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în aceasta. Solicitările de clarificări vor fi
transmise la numărul de fax: .............. .
D. Prezentarea ofertei
Ofertele pot fi depuse sau transmise prin poştă la adresa indicată în anunţul de participare şi în
documentaţia de atribuire.
Adresa la care se depune/transmite oferta: Primaria Comunei Fundeni Str Trandafirilor Nr 25, judetul
Calarasi,
Data-limită pentru depunerea ofertei: ___________, ora 16:00
Oferta se prezintă în două exemplare, un exemplar în original şi unul în copie. Fiecare exemplar se
introduce în câte un plic sigilat, denumit plic interior, notând corespunzător plicurile cu „Original“ şi
„Copie“.
Acestea împreună cu documentele de calificare vor fi introduse într-un alt plic, denumit plic exterior,
care se sigilează. Pe plicul exterior este lipită eticheta prevăzută în formularul nr. 8 la prezenta
documentaţie.
Plicului exterior sigilat i se vor ataşa formularul nr. 9 „Scrisoarea de înaintare“ şi formularul nr. 7
„Scrisoare de garanţie bancară“ (scrisoarea de garanţie bancară şi scrisoarea de înaintare nu se introduc
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în plicul exterior). Plicul exterior cuprinde toate documentele obligatorii prevăzute la lit. B (documente
de calificare) şi plicurile interioare („Original“ şi „Copie“).
Conţinutul plicului interior
În plicul exterior ofertantul introduce două plicuri, notând corespunzător plicurile cu „Original“ şi
„Copie“, care vor conţine:
a) oferta financiară (formularul nr. 6 la prezenta documentaţie);
b) oferta tehnică;
c) contractul-cadru de concesiune - condiţiile din contractul-cadru de concesiune vor fi însuşite prin
semnătură şi parafă, cu sau fără obiecţiuni.
Observaţie:
Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al
documentelor prezentate.
Oferte întârziate
Data şi ora până la care pot fi depuse, respectiv pot fi primite ofertele sunt denumite termenul-limită de
depunere a ofertelor. Ofertele primite şi înregistrate de către autoritatea contractantă după termenullimită de depunere a ofertelor prevăzut în anunţul de participare, respectiv data de 11.07.2019 ora 16:00,
vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise.
Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul
de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea termenului-limită
pentru depunere se returnează nedeschisă.
Nu se acceptă ofertă comună.
E. Deschiderea şi evaluarea ofertelor
Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: ___________ ora 14:00, la sediul autorităţii contractante din
comuna Fundeni, Str Trandafirilor Nr 25, judetul Calarasi,
- Direcţia/Compartiment ....................................................

Modul de lucru al Comisiei de evaluare
1. Comisia de evaluare are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi locul indicate în anunţul de
participare.
2. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.
3. În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care:
- au fost depuse după data şi ora de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de
participare;
– nu sunt însoţite de garanţia de participare, astfel cum a fost solicitată în documentaţia de atribuire.
4. Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii Comisiei de evaluare
şi de reprezentanţii ofertanţilor, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective,
aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor şi elementele principale ale fiecărei oferte.
5. Comisia de evaluare are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere
tuturor ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi
la şedinţa de deschidere.
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6. Orice decizie cu privire la calificarea ofertanţilor sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se
adoptă de către Comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor.
7. Comisia de evaluare are obligaţia verificării modului de îndeplinire a criteriilor de calificare de către
fiecare ofertant.
8. Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă atât din punctul de vedere
al elementelor tehnice propuse, cât şi din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
9. Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini.
10. Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, Comisia de evaluare are
dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru
demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu
cerinţele solicitate.
11. Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:
a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (3) din cadrul general;
b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare;
c) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de
protecţie a muncii.
12. Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:
a) valoarea investiţiilor din oferta financiară nu asigură executarea întregului volum fizic al lucrărilor de
investiţii;
b) durata minimă de finalizare prevăzută în caietul de sarcini nu este respectată;
c) redevenţa nu corespunde solicitărilor minimale din caietul de sarcini;
d) în cazul în care nu răspunde la clarificări în termenul precizat de Comisia de evaluare;
e) nu sunt îndeplinite orice alte cerinţe care se regăsesc în cadrul caietului de sarcini.
13. Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (11) şi (12) din
cadrul general sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile.
14. Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile; Comisia de evaluare declară
câştigătoare oferta care a întrunit cel mai mare punctaj.
15. Orice decizie a Comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul majorităţii membrilor săi; votul
membrilor Comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte.
16. Membrii Comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi prezenta
punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală, care se ataşează procesului-verbal.
17. După ce a finalizat evaluarea ofertelor, Comisia de evaluare are obligaţia de a elabora, în termen de
3 zile lucrătoare de la momentul deschiderii ofertelor, un raport al procedurii de atribuire, semnat de toţi
membrii acesteia şi de preşedinte, care se înaintează conducătorului autorităţii contractante, în vederea
aprobării acestuia, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data elaborării.
În cazul în care comisia solicită clarificări sau completări ale documentelor prezentate de ofertanţi,
termenul de 3 zile lucrătoare începe de la data înregistrării clarificărilor sau completărilor la autoritatea
contractantă.
18. Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa toţi ofertanţii în legătură cu rezultatul aplicării
procedurii de atribuire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului procedurii de
atribuire.
În adresa transmisă fiecărui ofertant se specifică punctajul obţinut de acesta, precum şi numele şi
punctajul societăţii câştigătoare.
19. Activitatea Comisiei de evaluare încetează după elaborarea raportului procedurii de atribuire.
20. Dacă în urma desfăşurării procedurii de licitaţie publică deschisă nu a fost desemnat un câştigător,
procedura de licitaţie publică deschisă se încheie.
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21. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de concesiune: oferta care a întrunit cel mai mare
punctaj
22. Comisia de evaluare face evaluarea ofertelor admise pe baza criteriilor prezentate mai jos şi în
conformitate cu numărul maxim de puncte acordat pentru fiecare criteriu.
Criteriile de evaluare a ofertelor admise sunt:
Nr. Criteriul
crt
Aspecte economice ale ofertei – 40 de puncte
1
Situația economică și financiară a ofertantului
2
Planul de finanțare pentru punerea în funcțiune,
dezvoltarea și exploatarea sistemului de distribuție a
gazelor natural, inclusive documente justificative
privind surse de finanțare
3
Valoarea redevenței ofertate - % din tariful de
distribuție
4
Ofertantul a cărui ofertă însumează cea maia mare
valoare a investițiilor și a beneficiilor suplimentare
ofertate
Aspecte tehnice ale ofertei – 45 puncte
5
Pregătirea organizatorică și tehnică a ofetantului
6
Experiența ofertantului în executarea sistemelor de
distribuție a gazelor natural
7
Experiența ofertantului privind punerea în funcțiune
și/sau exploatarea sistemului de distribuție a gazelor
natural
8
Programul de construcție, care specific data începerii,
etapizarea și finalizarea investițiilor, conform
caietului de sarcini
Aspecte juridice ale ofertei – 15 puncte
9
Condițiile concesiunii acceptate de către ofertant și
prezentate în caietul de sarcini
Număr maxim de puncte

Nr. Maxim Observații
de puncte
10
10

10
10

10
5
15

15

15
100

23. Acordarea punctelor în cadrul procesului de evaluare se efectuează după cum urmează:
(i) Punctajul pentru criteriul 1 se acordă astfel:
a) cifra de afaceri medie anuală din domeniul de distribuţie a gazelor naturale al ofertantului - se
utilizează formularul nr. 4 - Informaţii generale = maximum 2,5 puncte.
Ofertantul care are cifra de afaceri cea mai mare obţine maximul de puncte. Pentru ceilalţi ofertanţi se
va aplica principiul proporţionalităţii directe;
b) lichiditate generală > 1 = 2,5 puncte;
lichiditate generală = 1 = 1 punct;
lichiditate generală < 1 = 0 puncte;
c) solvabilitate patrimonială peste 30% = 2,5 puncte;
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solvabilitate patrimonială 10%-30% = 1 punct;
solvabilitate patrimonială < 10% = 0 puncte;
d) rata de rentabilitate a activelor = maximum 2,5 puncte.
Ofertantul care are rata de rentabilitate cea mai mare va obţine maximul de puncte. Pentru ceilalţi
ofertanţi se va aplica principiul proporţionalităţii directe.
(ii) Punctajul pentru criteriul 2 se va acorda astfel:
Se prezintă un plan de finanţare pentru realizarea şi exploatarea sistemului de distribuţie a gazelor
naturale. Ca documente justificative privind sursele de finanţare se vor prezenta: scrisoare bancară
privind o linie de credit la nivelul valorii participării ofertantului ca aport la obiectivul de investiţii (în
cazul în care există cofinanţare din partea primăriilor locale) sau la nivelul valorii totale a obiectivului
de investiţii, în cazul în care ofertantul participă singur la finanţare, contract de împrumut, documente
din care să rezulte disponibilităţile financiare ale participantului.
Se acordă punctaj maxim ofertantului care prezintă valoarea cea mai mare, demonstrată printr-o linie de
credit, contract de împrumut; pentru restul ofertanţilor se aplică principiul proporţionalităţii directe.
(iii) Punctajul pentru criteriul 3
Obţine punctajul maxim ofertantul care se angajează să plătească cea mai mare redevenţă, iar pentru
restul ofertanţilor se aplică principiul proporţionalităţii directe.
(iv) Punctajul pentru criteriul 4
Ofertantul a cărui ofertă însumează cea mai mare valoare a investiţiilor şi a beneficiilor suplimentare
ofertate, iar pentru restul ofertanţilor se aplică principiul proporţionalităţii directe.
(v) Punctajul pentru criteriul 5
Se prezintă schema organizatorică, precum şi o listă cu personalul tehnic calificat şi autorizat în
domeniul gazelor naturale. De asemenea, se vor prezenta o listă şi o descriere amănunţită a
utilajelor/aparaturii specifice execuţiei/operării reţelelor de distribuţie a gazelor naturale.
Obţine punctaj maxim de 5 puncte ofertantul care deţine cel mai mare număr de personal calificat şi
punctaj maxim de 5 puncte ofertantul care deţine cel mai mare număr al utilajelor specifice
execuţiei/operării de sisteme de distribuţie a gazelor naturale; pentru restul ofertanţilor se aplică
principiul proporţionalităţii directe.
(vi) Punctajul pentru criteriul 6
Se va prezenta o listă cu sistemele de distribuţie de gaze naturale aferente localităţilor concesionate de
ofertant şi/sau localităţilor în care nu este concesionar, dar în care a participat la execuţia acestor
sisteme.
Punctajul maxim îl va obţine ofertantul care a executat numărul cel mai mare de sisteme de distribuţie
finalizate. Se vor prezenta şi procesele-verbale de recepţie a sistemelor de distribuţie executate.
(vii) Pentru punctarea criteriului 7
Ofertanţii vor prezenta o listă a localităţilor în care au avut loc puneri în funcţiune ale reţelelor de
distribuţie a gazelor naturale, specificând numărul de km de reţele de distribuţie puşi în funcţiune
corespunzător fiecărei localităţi şi suma totală a km de reţea PIF până la momentul licitaţiei. Se va
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puncta cu punctaj maxim de 15 puncte cel mai mare număr total de km puşi în funcţiune; pentru restul
ofertanţilor se va aplica principiul proporţionalităţii directe.
Ofertanţii vor prezenta pentru fiecare locaţie unde există puneri în funcţiune ale reţelelor de distribuţie a
gazelor naturale orice document care atestă îndeplinirea criteriului.
(viii) Pentru punctarea criteriului 8
Se prezintă graficul fizic şi valoric de execuţie şi finalizare a investiţiei pe obiective, etape şi punere în
funcţiune. Se punctează cu punctaj maxim durata cea mai scurtă de realizare şi finalizare a investiţiei.
(ix) Pentru punctarea criteriului 9
Ofertantul care acceptă toate condiţiile prezentate în caietul de sarcini obţine punctajul maxim de 15
puncte.
24. Pe parcursul evaluării şi comparării ofertelor, Comisia de evaluare poate solicita consultarea firmei
de proiectare care a întocmit documentaţia de licitaţie, precum şi a ofertanţilor în scopul soluţionării
corecte a unor situaţii neclare.
25. Comisia de evaluare declară câştigătoare oferta care a întrunit cel mai mare punctaj, întocmindu-se
procesul-verbal şi raportul de evaluare.
26. Dacă în urma desfăşurării procedurii de licitaţie publică deschisă nu au fost depuse oferte sau
niciuna dintre ofertele depuse nu a fost admisă, procedura de licitaţie publică deschisă se încheie.
27. Dacă în urma desfăşurării procedurii de licitaţie publică deschisă există o singură ofertă admisibilă
pentru evaluare, se procedează la aplicarea criteriilor de evaluare şi este declarată de către Comisia de
evaluare ofertă câştigătoare, dacă obţine minimum 70 de puncte.
28. Comisia de evaluare înaintează, în termen de 3 zile lucrătoare, raportul procedurii de atribuire
conducerii autorităţii contractante, spre aprobare.
29. După aprobarea raportului prevăzut mai sus, autoritatea contractantă comunică fiecărui ofertant
rezultatul aplicării procedurii, precizând punctajul obţinut de acesta şi punctajul obţinut de oferta
câştigătoare.
Ofertantului câştigător i se transmite şi invitaţia pentru semnarea contractului de concesiune.
30. Ofertanţii se consideră a fi informaţi prin simpla primire a scrisorilor recomandate cu confirmare de
primire - care conţin acceptarea sau respingerea ofertelor, începând de la data primirii acestora.
31. Contractul de concesiune se încheie cu ofertantul declarat câştigător, în perioada de valabilitate a
ofertei, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii de
atribuire.
32. Autoritatea contractantă execută scrisoarea de garanţie bancară de participare la licitaţia publică
deschisă în următoarele situaţii:
a) ofertantul îşi retrage oferta după deschiderea acesteia;
b) ofertantul declarat câştigător refuză să semneze contractul de concesiune.
F. Cerinţe impuse de autoritatea contractantă
Contractul de concesiune se încheie cu ofertantul declarat câştigător, în perioada de valabilitate a ofertei,
dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii de atribuire.
Semnarea şi parafarea contractului de concesiune se fac la sediul autorităţii contractante, cu această
ocazie părţile prezentând şi documentele de împuternicire în vederea semnării - dacă este cazul.
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După încheierea contractului de concesiune, concedentul transmite în 30 de zile calendaristice la
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) un exemplar original al
contractului de concesiune.
Concesionarul are obligaţia de a solicita ANRE toate autorizaţiile şi licenţele necesare pentru
desfăşurarea activităţilor de distribuţie a gazelor naturale conform legislaţiei în vigoare.
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Caietul de sarcini
În vederea concesionării serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în
comunele Fundeni și Frumușani din județul Călărași, cu satele aparținătoare.
Cuprinsul:
1. Obiectul concesiunii
2. Obiectivele concedentului
3. Durata concesiunii
4. Investiţiile pe care concesionarul este obligat să le realizeze. Termene de realizare
5. Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii
6. Redevenţa şi garanţiile financiare
7. Responsabilităţi privind protecţia mediului
8. Interdicţia subconcesionării serviciului de utilitate publică concesionat
9. Forma de control şi de monitorizare cerută de concedent
10. Alte condiţii
Anexe:
1.
Anexa 1 - adresa nr. DD 23978/17.05.2018 (de la Societatea Naţională de Transport Gaze
Naturale „Transgaz“ - S.A. privind soluţia de alimentare, racord înaltă presiune, staţie de reglare,
măsurare, predare - SRMP)
2.
Anexa 2 – adresa nr. DD 58890/9.11.2018 (de la Societatea Naţională de Transport Gaze
Naturale „Transgaz“ - S.A. privind soluţia de alimentare şi oferta de contract de racordare conductă,
racord înaltă presiune, staţie de reglare, măsurare, predare – SRMP 5000mc/h,)
Aceste documente sunt necesare pentru ca ofertantul să fie informat corect în legătură cu costurile
necesare pentru punerea în funcţiune a sistemului de distribuţie a gazelor naturale.
3.
Anexa 3 – Hotărârea Consiliului Local al comunei Fundeni nr.22/21.02.2019, document emis cu
privire la modalitatea de punere la dispoziţia concesionarului pe toată durata concesiunii a terenurilor ce
vor fi ocupate definitiv pentru realizarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale (hotărâre a
consiliului cu privire la terenurile din proprietatea unităţii administrativ-teritoriale la care are
competenţă legală de autoritate deliberativă)
Hotărârea consiliului local al comunei Fundeni prin care se avizează modalitatea de punere cu titlu
gratuit la dispoziţia viitorului concesionar al serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor
naturale, pe toată durata concesiunii, a terenurilor proprietate publică locală ocupate de obiectivele
sistemului de distribuţie a gazelor naturale, precum şi pentru realizarea lucrărilor de execuţie, operare,
întreţinere, reparaţii - conform dispoziţiilor art. 138 alin. (2) lit. d) din Legea energiei electrice şi gazelor
naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi informaţii similare pentru
terenurile necesare amplasării obiectivelor aferente racordării la Sistemul naţional de transport, inclusiv
informaţii legate de eventualele costuri aferente: din hotărârea consiliului local trebuie să rezulte clar
modalitatea de punere la dispoziţie a terenurilor proprietate a terţilor;
4.
Anexa 4 – Hotărârea Consiliului Local al comunei Frumușani nr.27/09.08.2018, document emis
cu privire la modalitatea de punere la dispoziţia concesionarului pe toată durata concesiunii a terenurilor
ce vor fi ocupate definitiv pentru realizarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale (hotărâre a
consiliului cu privire la terenurile din proprietatea unităţii administrativ-teritoriale la care are
competenţă legală de autoritate deliberativă)
Hotărârea consiliului local al comunei Frumușani prin care se avizează modalitatea de punere cu titlu
gratuit la dispoziţia viitorului concesionar al serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor
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naturale, pe toată durata concesiunii, a terenurilor proprietate publică locală ocupate de obiectivele
sistemului de distribuţie a gazelor naturale, precum şi pentru realizarea lucrărilor de execuţie, operare,
întreţinere, reparaţii - conform dispoziţiilor art. 138 alin. (2) lit. d) din Legea energiei electrice şi gazelor
naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi informaţii similare pentru
terenurile necesare amplasării obiectivelor aferente racordării la Sistemul naţional de transport, inclusiv
informaţii legate de eventualele costuri aferente: din hotărârea consiliului local trebuie să rezulte clar
modalitatea de punere la dispoziţie a terenurilor proprietate a terţilor;
4. Anexa 5 - devizul general din studiul de fezabilitate privind cheltuielile necesare realizării reţelelor
(de înaltă presiune - racord şi SRMP, reţea de medie presiune, staţii de reglare măsurare de sector SRMS şi reţea de redusă presiune)
5. Anexa A - lista zonelor delimitate care fac parte din perimetrul concesiunii
6. Anexa B - valoarea totală a investiţiilor (pentru înaltă presiune - racord şi SRMP, medie presiune,
SRMS-uri şi reţea redusă presiune)
1. Obiectul concesiunii
Obiectul concesiunii îl constituie serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în
comunele Fundeni și Frumușani din județul Călărași, cu satele aparținătoare (anexa A), având ca temei
legal Hotărârea Consiliului Local al comunei Fundeni nr...... (Anexa 6) și Hotărârea Consiliului Local al
comunei Frumușani nr. 24/16.05.201 9. (Anexa 7)privind concesionarea serviciului de utilitate publică
de distribuţie a gazelor naturale pentru una sau mai multe zone delimitate - unităţi administrativteritoriale, Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi hotărârea Guvernului pentru
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a
serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale.
Serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale
Serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale reprezintă ansamblul activităţilor şi
operaţiunilor desfăşurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuţie a
gazelor naturale în cadrul perimetrului concesiunii, inclusiv construcţia, exploatarea, dezvoltarea şi
reabilitarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi utilizarea acestora.
Distribuţia gazelor naturale - activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de conducte de
distribuţie pentru a fi furnizate clienţilor, dar neincluzând furnizarea
Delimitarea unui sistem de distribuţie se realizează, după caz:
a) de obiectivele de producţie de la robinetul aflat la ieşirea din staţia de reglare-măsurare-predare a
producătorului;
b) de sistemul de transport de la ieşirea din staţia de reglare-măsurare-predare a operatorului de
transport;
c) de alt sistem de distribuţie de la ieşirea din staţia de reglare/măsurare dintre operatorii de distribuţie;
d) de clienţii finali de la ieşirea din staţiile/posturile de reglare/măsurare sau, după caz, ieşirea din
robinetul de branşament către instalaţiile de utilizare ale acestora.
Prin zonă delimitată se înţelege cel puţin o localitate (municipiu, oraş, comună) care formează o unitate
administrativ-teritorială.
Serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, în contextul legislaţiei în vigoare, se
realizează de către operatorul licenţiat de ANRE, acesta având drepturile şi obligaţiile precizate în
legislaţia în vigoare.
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2. Obiectivele concedentului
2.1. Alimentarea în condiţii de siguranţă şi de continuitate cu gaze naturale a tuturor clienţilor din zona
delimitată - anexa A, cu respectarea legislaţiei în vigoare, inclusiv a celei referitoare la protecţia
mediului şi protecţia muncii
2.2. Realizarea investiţiilor - finalizarea investiţiilor, dacă acestea au fost începute, necesare pentru
îndeplinirea obiectivului menţionat la pct. 2.1
2.3. Creşterea veniturilor prin încasarea redevenţei pentru concesionarea serviciului de utilitate publică
de distribuţie a gazelor naturale
3. Durata concesiunii
Durata concesiunii este de maximum 49 de ani, începând de la data semnării contractului de concesiune.
4. Investiţiile pe care concesionarul este obligat să le realizeze. Termene de realizare
4.1. Localităţile aferente licitaţiei pentru concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuţie a
gazelor naturale din data de 12.07.2019 sunt prezentate în anexa A .
4.2. Investiţiile aferente realizării sistemului de distribuţie, aşa cum rezultă din studiul de fezabilitate,
sunt prezentate în anexa B la prezentul caiet de sarcini.
4.3. Tariful aferent realizării racordării la Sistemul naţional de transport, aşa cum rezultă din studiul de
fezabilitate întocmit de S.C .DORNACOR S.R.L., este prezentat în anexa 2 la prezentul caiet de sarcini.
4.4. Alte cheltuieli necesare realizării investiţiei, aşa cum rezultă din studiul de fezabilitate, sunt
prezentate în anexa B la prezentul caiet de sarcini.
4.5. Durata maximă de realizare a investiţiei este de 18 luni de la data semnării contractului de
concesiune. În ofertă concesionarul prezintă graficul fizic şi valoric de execuţie şi finalizare a investiţiei
pe obiective, etape şi punere în funcţiune.
4.6. Pentru obiectivele care nu au fost precizate prin contractul de concesiune al serviciului de utilitate
publică de distribuţie a gazelor naturale din zonele delimitate, concesionarul are obligaţia de a proceda
conform legislaţiei în vigoare.
5. Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii
5.1. În derularea prezentului contract, concesionarul utilizează următoarele categorii de bunuri:
a) bunuri de retur - bunurile care revin de drept, gratuit şi libere de orice sarcini, concedentului, la
expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii,
precum şi cele care au rezultat în urma investiţiilor impuse prin caietul de sarcini;
b) bunuri de preluare - bunurile care, la expirarea contractului de concesiune, pot reveni concedentului,
în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plăţii
unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform dispoziţiilor caietului de sarcini. Sunt
bunuri de preluare bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata
concesiunii;
c) bunuri proprii - bunurile care, la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea
concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost folosite de
către acesta pe durata concesiunii, cu excepţia celor prevăzute la lit. b).
5.2. În contractul de concesiune se menţionează repartiţia acestor bunuri la încetarea, din orice cauză, a
concesiunii.
6. Redevenţa şi garanţiile financiare
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6.1. Redevenţa este de cel puţin 1% din tariful de distribuţie a gazelor naturale, aplicat la totalul
cantităţii distribuite, plătibilă trimestrial, la data de 30 a lunii următoare trimestrului încheiat.
6.2. Obligaţia de plată a redevenţei începe la data punerii în funcţiune a sistemului de distribuţie a
gazelor naturale.
6.3. Plata cu întârziere a redevenţei conduce la aplicarea de penalităţi, în cuantumul prevăzut pentru
plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale. Se consideră întârziere la plata redevenţei depăşirea termenului
scadent.
6.4. Concesionarul are obligaţia ca, în termen de 70 de zile de la data semnării contractului de
concesiune, să depună cu titlu de garanţie a plăţii redevenţei o scrisoare de garanţie bancară
necondiţionată, valoarea acesteia reprezentând o cotă-parte din redevenţa datorată către concedent
pentru primul an de activitate.
6.5. În cazul depăşirii cu 30 de zile a scadenţei de plată, redevenţa şi penalităţile aferente se vor încasa
cu prioritate din garanţia constituită conform pct. 6.4, cu înştiinţarea prealabilă a concesionarului în
acest sens.
6.6. Concesionarul are obligaţia de a reconstitui garanţia depusă conform pct. 6.4, în cazul executării
acesteia, în termen de 30 de zile calendaristice.
6.7. În termen de maximum 20 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul
prezintă concedentului scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie pentru garantarea investiţiilor
asumate, în cuantum de 3% din valoarea investiţiei asumate de către concesionar, având valabilitate
pentru toată perioada de realizare a investiţiei.
6.8. În cazul în care concesionarul nu face dovada realizării programului de investiţii la care s-a obligat
prin angajamentul investiţional, la termenele expres menţionate în graficul fizic şi valoric de execuţie şi
finalizare a investiţiei pe obiective, prevăzut la pct. 4.5, din culpa sa, acesta este notificat de către
concedent şi are o perioadă de 30 de zile pentru rezolvarea situaţiei. După această perioadă
concesionarul achită o despăgubire în cuantumul valorii redevenţei calculate la cantitatea de gaze
estimată a fi distribuită corespunzătoare perioadei în care se află în întârziere. Plata despăgubirilor nu îl
exonerează pe concesionar de realizarea investiţiilor angajate, cu excepţia situaţiei în care solicită expres
încetarea contractului.
6.9. Despăgubirile prevăzute la pct. 6.8 se vor executa proporţional din valoarea scrisorii de garanţie
bancară de bună execuţie pentru garantarea investiţiilor.
6.10. Concesionarul are obligaţia de a reconstitui scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie pentru
garantarea investiţiilor asumate, depusă conform pct. 6.7, în cazul executării acesteia, în termen de 30 de
zile calendaristice de la data executării.
6.11. Despăgubirile şi daunele-interese nu se cer de către concedent atunci când executarea obligaţiilor
de către concesionar a devenit imposibilă din cauze neimputabile acestuia.
7. Responsabilităţi privind protecţia mediului
7.1. Responsabilităţile de mediu revin în exclusivitate concesionarului, începând de la preluarea
terenului pe care execută investiţia până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea
cadrului natural după execuţia lucrărilor de orice fel - de exemplu: investiţie, organizare de şantier,
intervenţie, exploatare şi menţinerea acestuia în condiţii normale, utilizarea de echipamente nepoluante
pentru mediul ambiant şi lipsite de riscuri pentru personalul din exploatare şi întreţinere, precum şi
pentru aşezările umane.
7.2. În cursul lucrărilor de înfiinţare şi după terminarea acestora, concesionarul are obligaţia să nu
afecteze în niciun fel suprafeţele de teren din afara celor alocate pentru concesiune.
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7.3. Concesionarul are obligaţia de a deţine, pe cheltuiala sa, toate acordurile şi avizele solicitate de
legislaţia privind mediul.
8. Interdicţia subconcesionării serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale
Concesionarul nu are drept de subconcesionare a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor
naturale concesionat sub sancţiunea nulităţii absolute a contractului şi plata, după caz, de penalităţi şi
daune-interese.
9. Forma de control şi de monitorizare cerută de concedent
9.1. Pe durata contractului de concesiune, concedentul are dreptul să verifice respectarea obligaţiilor
asumate de concesionar. Astfel, concedentul are dreptul să inspecteze bunurile, să verifice stadiul de
realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activităţii
sau serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale.
9.2. Verificarea se exercită cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în condiţiile stabilite în
contract.
10. Alte condiţii
10.1. Concesionarul, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul de concesiune, trebuie să
deţină toate acordurile, avizele, autorizaţiile şi licenţele prevăzute de legislaţia în vigoare şi să achite
contravaloarea tarifelor aferente acestora.
10.2. Concesionarul asigură executarea lucrărilor de investiţii în conformitate cu proiectele avizate, cu
respectarea legislaţiei şi reglementărilor tehnice în vigoare.
10.3. La data depunerii ofertelor, ofertanţii vor prezenta acreditările de conformitate cu standarde de
calitate şi de mediu în vigoare - ISO 9001 şi ISO 14001.
10.4. Echipamentele, instalaţiile, aparatele, produsele şi procedeele utilizate de concesionar în sectorul
gazelor naturale vor fi în conformitate cu oferta şi vor respecta cerinţele legislaţiei în vigoare.
10.5. Concesionarul este obligat să asigure personal calificat şi în număr suficient pentru realizarea
obligaţiilor ce îi revin prin contractul de concesiune, conform reglementărilor, standardelor de
performanţă, condiţiilor de valabilitate ale autorizaţiilor şi licenţelor în vigoare. În cazul în care
concesionarul contractează anumite lucrări cu alţi operatori economici, aceştia trebuie să deţină
autorizaţiile necesare desfăşurării acestor lucrări.
10.6. Concesionarul are obligaţia de a pune la dispoziţia concedentului toate informaţiile, datele şi
documentele solicitate de acesta în legătură cu derularea contractului de concesiune.
10.7. Pentru protecţia şi funcţionarea normală a sistemului de distribuţie a gazelor naturale din comunele
Fundeni și Frumușani cu satele aparținătoare, judeţul Călărași (anexa A), în zonele de protecţie şi de
siguranţă, se instituie în sarcina terţilor interdicţiile stabilite prin legislaţia în vigoare.
10.8. Asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, precum şi
asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţilor, concesionarul
beneficiază, cu acordul proprietarilor şi al titularilor de activităţi, pe durata lucrărilor de realizare, de
exploatare şi de întreţinere a capacităţilor respective, de drepturile prevăzute la art. 108-112 din Legea
nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
10.9. Ofertanţii vor face dovada disponibilului financiar cert reprezentând minimum 3% din întreaga
valoare a investiţiei preconizate, printr-o scrisoare de bonitate emisă de o bancă din România sau cu
corespondent în România.
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Anexa A
LISTA
zonelor delimitate (municipii, orașe, comune cu satele aparținătoare), care fac parte din
perimetrul concesiunii

1. Comuna Fundeni ,judetul Calarasi
– sat Fundeni

2. Comuna Frumusani judetul Calarasi
-sat Pitigaia
-sat Postavari
-sat Orasti
-sat Paduris
-sat Frumusani
-sat Pasarea

20

Anexa B
DEVIZUL*
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
obiect 01 Instalație de racordare la SNT (Racord înaltă presiune și SRMP)
in mii lei/mii euro la cursul 4,7581 lei/euro**

Nr crt

DENUMIREA
CAPITOLELOR SI
SUBCAPITOLELOR DE
CHELTUIELI

1

2

CAPITOLUL 1. Lucrari de constructii
Terasamente
1.1
Constructii : rezistenta
(fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura
(inchideri exterioare,
compartimentari,finisaje)

1.2

Valoare fara TVA
3.

TVA

Valoare inclusiv
TVA

4

5

6

7

91.698

19.27

17.42

109.12

22.93

24.789

5.21

4.71

29.50

6.20

4.500

0.95

0.86

5.36

1.13

1.3

Izolatii

1.4

Instalatii electrice

30.164

6.34

5.73

35.90

7.54

1.5

Instalatii sanitare

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

1.6

instalatii de incalzire,
ventilare, climatizare, PSI,
radio-tv, intranet

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

1.7

Instalatii de alimentare cu
gaze naturale

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

1.8

Instalatii de telecomunicatii

20.000

4.20

3.80

23.80

5.00

171.151

35.97047

32.51871

203.6698

42.80486

Montaj utilaje si echipamente
tehnologice

394.250

87.81

74.91

469.16

104.49

TOTAL Cap.2

394.250

87.80624

74.9075

469.1575

104.4894

1476.750

328.90

280.58

1757.33

391.39

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

98.000

21.83

18.62

116.62

25.97

TOTAL Cap.3

1574.750

350.7238

299.2025

1873.953

417.3614

TOTAL (TOTAL Cap.1 + TOTAL
Cap.2 + TOTAL Cap.3) *

2140.151

475

407

2,547

565

TOTAL Cap. 1
CAPITOLUL 2. MONTAJ
2.1

CAPITOLUL 3. PROCURARE
3.1

Utilaje si echipamente
tehnologice

3.2

utilaje si echipamente de
transport

3.3

Dotari

Notă
* Valorile sunt calculate conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 82/2017 pentru
aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor
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naturale, cu modificările şi completările ulterioare
DEVIZUL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
obiect 02 Retea de distributie gaze naturale
in mii lei/mii euro la cursul 4,758 lei/euro
1 euro =

Nr crt

DENUMIREA
CAPITOLELOR SI
SUBCAPITOLELOR DE
CHELTUIELI

1

2

CAPITOLUL 1. Lucrari de constructii
Terasamente
1.1
Constructii : reziztenta
(fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura
(inchideri exterioare,
compartimentari,finisaje)

Valoare fara TVA
3.00

4.00

TVA
5.00

4.758

Valoare inclusiv
TVA
6

7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Izolatii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Instalatii electrice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.5

Instalatii sanitare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.6

instalatii de incalzire,
ventilare, climatizare, PSI,
radio-tv, intranet

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.7

Instalatii de alimentare cu
gaze naturale

17728.29

3725.92

3368.38

21096.67

4433.84

1.8

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17728.29

3725.92

3368.38

21096.67

4433.842

13.08

2.75

3.14

16.22

3.41

13.08

2.75

3.14

16.22

3.41

52.34

11.00

9.94

62.28

13.09

1.2

TOTAL Cap. 1
CAPITOLUL 2. MONTAJ
2.1

Montaj utilaje si
echipamente tehnologice
TOTAL Cap.2

CAPITOLUL 3. PROCURARE

3.1

Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
care necesita montaj (contor,
corector, regulator SRS)

3.2

Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si
echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.3

Dotari (PSI)

6.30

1.32

1.20

7.50

1.58

58.64

12.32

11.14

69.78

14.67

TOTAL Cap.3
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TOTAL (TOTAL Cap.1 + TOTAL
Cap.2 + TOTAL Cap.3)

17800.01

3740.99

3382.66

21,183

4,452

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE FRUMUȘANI ȘI
FUNDENI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
ESTIMARI IN PRETURI CONSTANTE, valabile in anul 2019

Nr crt

DENUMIREA CAPITOLELOR SI
SUBCAPITOLELOR DE
CHELTUIELI

1

2

Valoare fara TVA

TVA

mii lei

mii euro

mii lei

3

4

5

1 euro =
4.758
Valoare inclusiv
TVA
mii
mii lei
euro
5

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
Obtinerea terenului
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajari pentru protectia mediului

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

218.27

45.87

41.47

259.74

54.59

TOTAL Cap. 1
218.27
45.87
41.47
259.74
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA CU UTILITATI NECESARE
OBIECTIVULUI
Utilitati necesare obiectivului
45.00
9.46
8.55
53.55
2

54.59

Total Cap. 2

45.00

9.46

8.55

11.25

53.55

11.25

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1

3.2
3.3

Studii

2.10

0.44

0.40

2.50

0.53

TOTAL 3.1

2.10

0.44

0.40

2.50

0.53

Taxe pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii

24.98

5.25

4.75

29.73

6.25

TOTAL 3.2

24.98

5.25

4.75

29.73

6.25

22.43

4.71

4.26

26.70

5.61

Proiectare si inginerie

3.3.1

3.3.1- Cheltuieli pentru intocmirea
Documentatiilor de atribuire

3.3.2

3.3.2-Cheltuieli cu intocmirea
Proiectelor tehnice

5.53

1.16

1.05

6.58

1.38

3.3.3

3.3.3-Cheltuieli pentru verificarea
proiectelor

8.00

1.68

1.52

9.52

2.00

35.96

7.56

6.83

42.80

8.99

3.4.1.Organizarea licitatiei

5.00

1.05

0.95

5.95

1.25

TOTAL 3.4

5.00

1.05

0.95

5.95

1.25

TOTAL 3.3
3.4
3.4.1
3.5

Organizarea procedurilor de
achizitie publica

Consultanta
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3.5.1

3.5.1-Asistenta Tehnica pentru
Managementul Proiectului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.2

3.5.2-Publicitate pentru Proiect

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.3

3.5.3-Asistenta tehnica pentru
imbunatatirea capacitatii institutionale
a beneficiarului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL 3.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6.1

3.6.1-Supervizarea Lucrarilor pe
parcursul executiei, inclusiv Asistenta
Tehnica la executie (dirigentie de
santier)

19.00

3.99

3.61

22.61

4.75

3.6.2

3.6.2-Asistenta tehnica acordata de
proiectant pe durata executiei ( dupa
caz, numai daca nu e inclusa in tariful
de proiectare)

12.00

2.52

2.28

14.28

3.00

TOTAL 3.6

31.00

6.52

5.89

36.89

7.75

99.05

20.82

18.82

117.87

24.77

3.6

Asistenta Tehnica pentru
supervizare

TOTAL Cap. 3

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1. Constructii si Instalatii
4.1.1 Construcții ptr instalația de racordare la
SNT

171.15

35.97

32.52

203.67

42.80

17728.29

3725.92

3368.38

21096.67

4433.84

17899.44

3761.89

3400.89

21300.33

4476.65

407.33

85.61

77.39

484.73

101.87

407.33

85.61

77.39

484.73

101.87

1574.75

330.96

299.20

1873.95

393.84

TOTAL 4.3.1

1574.75

330.96

299.20

1873.95

393.84

TOTAL 4.3- Utilaje echipamente cu
montaj

1574.75

330.96

299.20

1873.95

393.84

1529.09

321.37

290.53

1819.61

382.42

104.30

21.92

19.82

124.12

26.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21514.91

4521.74

4087.83

25602.75

5380.88

215.15

45.22

40.88

256.03

53.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215.15

45.22

40.88

256.03

53.81

4.1.2 Constructii pentru reteaua distributie
TOTAL 4.1- Constructii si Instalatii
4.2. Montaj utilaje tehnologice
TOTAL 4.2 Montaj utilaje
tehnologice
4.3. Utilaje echipamente tehnologice si
functionale cu montaj
4.3.1 Statia de reglaj masura si predare

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de
transport
4.5. Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Cap. 4
5.1

Organizare de santier

5.1.1

5.1.1-Lucrari de constructii

5.1.2

5.1.2-Cheltuieli conexe organizarii
santierului
TOTAL 5.1
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5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul
creditului

5.2.1

5.2.1-Comisioane:

5.2.2

5.2.2-Taxe:

5.2.3
5.2.4

5.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107.57

22.61

20.44

128.01

26.90

5.2.3-Cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.4-Costul creditului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL 5.2

107.57

22.61

20.44

128.01

26.90

Cheltuieli diverse si neprevazute

197.00

41.40

37.43

234.43

49.27

TOTAL 5.3

197.00

41.40

37.43

234.43

49.27

TOTAL Cap. 5
519.72
109.23
98.75
618.47
129.98
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE SI PREDARE LA
BENEFICIAR
Pregatirea personalului de
87.00
18.28
16.53
103.53
21.76
6.1
exploatare
6.2

Probe tehnologice si teste
TOTAL Cap. 6
Total Deviz General
din care, C+M

21.51

4.52

4.09

25.60

5.38

108.51

22.81

20.62

129.13

27.14

22505.47

4729.93

4276.04

26781.51

5628.61

5626.37

1182.48

1069.01

6695.38

1407.15
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