
Anunţ  
licitaţie deschisă servicii realizare a proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, asistenţă tehnică din 

partea  proiectantului şi consultanţă pentru execuţia proiectului Centrală fotovoltaică de producere a 
energiei electice din conversia energiei solare în comuna Cornu, judeţul Prahova, cod  SMIS 21496 

 
1. Obiectul contracului 
Denumirea data contractului de autoritatea contractantă 
Contract de servicii realizare a proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, asistenţă tehnică din partea 
proiectantului şi consultanţă pentru execuţia proiectului Centrală fotovoltaică de producere a energiei 
electice din conversia energiei solare în comuna Cornu, judeţul Prahova. 
 
Tipul contractului şi locul de prestare a serviciilor 
12-Servicii de arhitectură; servicii de inginerie şi servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare 
urbană şi servicii de arhitectură peisagistică; serivici conexe de consultanţă ştiinţifică şi tehnică; servicii 
de testare şi analiză tehnică. 
Locul principal de prestare: Comuna Cornu, Judeţul Prahova 
 
Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor 
Contractul constă în prestarea de servicii pentru realizarea proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, 
asistenţă din partea proiectantului şi realizarea serviciilor de consultanţă pentru perioada de execuţie a 
proiectului unei centrale fotovoltaice cu o putere de vârf de 1.274 Mwp, pentru producere a energiei 
electrice nepoluate din conversia energiei solare în comuna Cornu, judeţul Prahova. 
 
Clasificarea CPV( vocabular comun pentru achiziţii) 
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrice( Rev.2) 
79411000-8-Servicii generale de consultanţă în management ( Rev.2) 
79933000-3-Servicii de asistenţă de proiectare( Rev.2) 
 
Valoare estimată fără TVA: 1.014.275 RON 
 
Durata contractului/acordului cadrul sau termenul pentru finalizare 
15 luni începând de la data atribuirii conractului 
 
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.04.2014 - 
10:00 
Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 28.04.2014 - 16:00 
Condiţii de dechidere a ofertelor 
Data : 29.04.2014 – 18.00 
Locul : în SEAP 
 
Contractul se înscrie într-un proeict/program finanţat din fonduri comunitare 
POS CCE cofinanţat din FEDR, Axa prioritară „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii 
furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”, Domeniul major de intervenţie 2- 
„Valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea energiei verzi”. 
Program Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii economice - POS CCE 
Caietul de sarcini şi fişa de date a achiziţiei sunt publicate în totalitate în SEAP, fiind ataşate anunţului 
de participare nr.149839. 
 
 
                                                                                                        Manager de proiect, 
                                                                                                            Daniela Iancu 
 


