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SC PEX SRL PLOIESTI – publica Anunțul de participare la procedura de atribuire contract de 

achiziție lucrare - Centrala fotovoltaica de 84,80 kWp cu doua statii de reincarcare de 22 kW,  in 

conformitate cu  CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ Nr.  2182 / 06.04.2022, în 

implementarea Proiectului de Finantare Electric UP, ce va fi realizata la Punctul de lucru al SC PEX 

SRL Ploiesti, din com. Blejoi, str. Strandului nr. 17 (DN1-B, iesirea spre Buzau).  

Proiectul de finantare a fost incheiat intre SC PEX SRL PLOIESTI, cu sediu in Ploiesti, str. Gh.Gr. 

Cantacuzino nr. 145 si Ministerul Energiei, in cadrul Programului de Finantare Electric UP, pentru 

finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și persoanelor juridice romane care au inscrisa ca 

activitate principala sau secundara, conform codurilor CAEN una din activitatile corespunzatoare 

domeniului HORECA, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de 

energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp necesară consumului 

propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și cel putin o stațiie de 

reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in. 

 

In continuare recapitulam sau precizam urmatoarele: 

1. Achizitorul este: SC PEX SRL PLOIESTI, cu sediu in Ploiesti, str. Gh.Gr. Cantacuzino nr. 145 si  

Anunțul de participare la procedura de atribuire contract de achiziție lucrare - Centrala 

fotovoltaica cu putere instalata de 84,4 kWp, pentru asigurarea consumului propriu si 

dezvoltarea electro-mobilitatii reale, prin realizarea a 2 statii de reincarcare de 22 kW, este 

publicat pe: www.pex.ro, la data de 22,08,2022, 

2. Adresa de implementare a lucrarii, este Punctul de lucru al SC PEX SRL Ploiesti, din com. Blejoi, 

str. Strandului nr. 17 (DN1-B, iesirea spre Buzau), 

3. Obiectivul lucrarii – Centrala fotovoltaica cu o putere instalata de 84,4 kWp si doua statii de 

reincarcare de 22 kW, pentru vehicule electrice si electrice hybrid plug-in, are ca scop cresterea 

capacitatilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile,  

Anunț de participare la procedura de atribuire contract de achiziție lucrare           
– Centrala fotovoltaica de 84,80 kWp, cu doua statii de reincarcare de 22 kW – 

Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 2182 / 26-04-2022, 
Programului de Finantare Electric UP. 

 

http://www.pex.ro/


 

4. Prezentul Anunt, are doua anexe care vor fi respectate in intocmirea ofertelor tehnico – 

econimice si ele contin cerinte tehnice, informatii si carcteristici, astfel:  

a. Anexa 1.- Cerintele minime din Caietul de sarcini cu definirea tip produse, echipamente, 

caracteristici tehnice conform proiect ElecricUP si   

b. Anexa 2.- Model de Oferta tehnico-economica  tip deviz si cuprinde: Cap. 1 – Servicii de 

proiectare – proiect tehnic, inclusiv avize/acorduri, Cap 2. – Achizitia echipamente, 

materiale si accesorii, Cap3. – Lucrari de montaj 

5. Pentru elaborarea unei oferte tehnico-economice detaliate, va recomandam vizitarea 

amplasamentului, Punct de lucru PEX, strada Strandului, nr.16, localitatea BLEJOI, ( DN1-B, 

iesirea spre Buzau), Jud PRAHOVA, prealabil transmiterii ofertei, in vederea propriei evaluari 

a activitatilor si cantitatilor necesare. 

6. Valoarea proiectului este de 472.607 RON (valoarea totala) din care: 42.9841,30 RON grant si 

42.765,70 RON cofinanțare, toate sumele sunt fara TVA. 

7. Lucrarea – Centrala fotovoltaica, face parte din Proiectul ElectricUP, ce are sursa de finantare 

Ministerul Economiei si este implementat de Ministerul Energiei, conform CONTRACTULUI DE 

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ Nr.  2182 / 06.04.2022, pentru Punctul de lucru SC PEX SRL, de 

la adresa de mai sus. 

8. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului 

de finanțare cu Ministerul Energiei, respectiv data de 29.06.2022, conform contractului de 

finanțare nerambursabila nr. 2182 din data 26.04.2022, de catre SC PEX SRL PLOIESTI, în 

calitate de Beneficiar. 

9. Durata maxima de executie a lucrarilor, cu montaj si punere in functiune este de 6 luni 

incepand cu data semnarii contractului de ambele parti. Perioada de garantie a lucrarilor si 

caracteristicile ehipamentelor minimale, trebuie sa respecte cel putin numarul de luni precizat 

in Anexa 1. 

10. Propunerea - oferta tehnico-financiara de lucrari va fi intocmita luand in considerare 

documentatia atasata prezentei cereri si trebuie sa contina: 

A. Oferta tehnica:  

- descrierea completa a tehnologiei propuse pentru solutiile propuse;  

- ca anexe ale categoriei respective, pentru produsele si materialele folosite vor fi 

prezentate: certificate de conformitate, locul de unde vor fi aprovizionate 

(provenienta, producatorul, etc).  

- Durata de execuție. 

- Termenul de garantie 

B. Oferta financiara 

11. Propunerea tehnica si finaciara va cuprinde valoarea tuturor cheltuielilor necesare executarii 

lucrarilor, inclusiv centralizatoarele pe categorii de lucrari, devizele financiare intocmite 

conform reglementarilor legislative actuale, durata de executie si termenele de garantie 

acordate lucrarilor efectuate.  

a. Preţul ofertei va fi in lei fara TVA. Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, 

toate si orice costuri legate de indeplinirea obiectului contractului, conform structurii 

devizului de lucrari anexat, conform Anexa 2. 



 

b. In pretul unitar vor fi incluse toate activitatile necesare pentru a indeplini obiectul 

contractului. Se vor include toate costurile legate de executia, livrarea si montajul 

elementelor specificate in proiect, lucrarile pregatitoare, suplimentare si auxiliare, 

masuratorile, cat si costurile legate de transporturi, precum si cele rezultate din 

activitati de incarcare, descarcare, depozitare, costurile legate de utilaje, echipamente, 

oricare alte servicii si lucrari necesare. 

12. Furnizorii trebuie sa fie autorizati ANRE si sa asigure proiectarea, achizitia, executia, receptia 

si PIF. Se vor prezenta declaraţiile de conformitate, certificatele de garanţie şi certificatele de 

calitate emise de producător pentru fiecare produs in parte. Se vor prezenta atestatele ANRE 

ale societatii si dovada ca societatea are angajati instalatori pentru sisteme fotovoltaice 

conform COR 741103 (ex. Extras Revisal). 

13. Adresa de email la care pot fi trimise oferte este: stefan.mirea@pex.ro; iar pentru comunicare 

sau lamuriri, tel. 0722 233 957,   

14. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa depuna oferta de proiectare si tehnico-

economica,  conform punctului 3. (1 si b.) este in perioada 24.08.2022-02.09,2022. 

15. Criteriul de atribuire a Contractului de achizitie Criteriul de atribuire ce va fi utilizat în realizarea 

achizițiilor ce vor fi efectuate în implementarea Proiectului, va fi „pretul cel mai mic”. 

a. Stabilirea ofertei câștigătoare se realizează numai prin compararea prețurilor prezentate 

de către ofertanți – operatorii economici în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie 

cuantificate elemente de natură tehnică sau alte avantaje ce rezultă din modul de 

îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanți la procedura de 

atribuire. Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea crescătoare a prețurilor 

respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul cel mai 

scăzut. 

b. În cazul în care două sau mai multe oferte s-ar clasa pe primul loc, atunci Achizitorul va 

solicita de la respectivii operatori economici ce au formulat oferte egale din punct de 

vedere al prețului propus, câte o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit 

ofertantului a cărui nouă propunere/ofertă financiară menționează prețul cel mai scăzut. 

16. În urma finalizării Procedurii de atribuire a Contractului de achiziție, Achizitorul va publica 
pe website-ul propriu un anunț de atribuire, în termen de 15 zile de la data încheierii 
Contractului de achiziție cu castigatorul licitatiei. 

17. Platile se vor face in termen de 30 zile dupa  receptia PIF – de la obtinerea de catre beneficiar a 

certificatului de racordare a Centralei fotovoltaice cu statii reincarcare de 84,80 kWp la sistem. 

 
 

Persoană de contact: 

 

MIREA STEFAN 

Telefon: 0722 233 957 

email: stefan.mirea@pex.ro; 

www.pex.ro; 
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