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INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 
 

   Societatea REMAT BUCURESTI SUD s.r.l., cu sediul social în Municipiul Bucureşti, Sector 4, Str. Berceni 
Fort, nr.5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/983/1991, CIF 482120, adresa 
de e-mail pnrr.remat@gmail.com, număr de telefon de contact +40 735 234 848,   
   în implementarea proiectului „Centrala fotovoltaică cu stocare de energie Remat Bucuresti Sud”, proiect 
pentru implementarea căruia, subscrisa a formulat cerere de finanțare în condițiile Programului Național 
de Redresare și Reziliență – P.N.R.R. Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie; Masura de 
investitii – Investitia I.1 – Noi Capacități de producție de energie electrice din surse regenerabile, 
   cu respectarea dispozițiilor prevăzute de PROCEDURA OPERAȚIONALĂ de atribuire a contractelor de 
achiziții ce vor fi realizate de către societatea Remat Bucuresti Sud s.r.l., în implementarea Proiectului 
„Centrala fotovoltaica cu stocare de energie Remat Bucuresti Sud”, procedură aprobată conform Hotărâre 
A.G.A. nr. 10. din data de 17.08.2022, 
   anunțăm demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție de Centrală electrică fotovoltaică 
2,5 MWp cu sistem de stocare a energiei, cod CPV principal 09331200-0 Module solare fotovoltaice (Rev.2) 
și coduri CPV suplimentare 45310000-3 Lucrări de instalații electrice (Rev.2) și 71323100-9 Servicii de 
proiectare a sistemelor de energie electrică (Rev.2). 
 
   Valoarea estimată a achiziției este de 10.490.580,49 lei fara tva. 
 
   Sursa de finanțare a achiziției: finanțare proprie a achizitorului și/sau ajutor de stat în condițiile 
Programului Național de Redresare și Reziliență – P.N.R.R. Pilonul I. Tranzitia verde – Componenta C6. 
Energie; Măsura de investiții – Investiția I.1 – Noi capacități de producție de energie electrice din surse 
regenerabile, sub condiția aprobării cererii de finanțare formulată de către societatea achizitor. 
 
   Termenul limită pentru primirea ofertelor: 17.09. 2022. 
 
    Adresa la care pot fi înaintate ofertele către Achizitor: Municipiul Bucureşti, Sector 4, str. Berceni Fort 
nr.5, la destinatar REMAT BUCURESTI SUD S.R.L. 
    Modalitatea în care pot fi înaintate ofertele: prin poștă electronică la adresa de e-mail 
pnrr.remat@gmail.com . 
 
    Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 60 de zile de la data primirii 
ofertei de către achizitor. 
 
    Criteriul de atribuire a Contractului de achiziție este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic, conform datelor și informațiilor conținute în Caiet de sarcini al achiziției, document ce poate fi 
solicitat și obținut de către orice operator economic interesat să formuleze ofertă. 

 
    Vă rugăm sa ne transmiteți oferta dvs. întocmită conform cerințelor din cuprinsul Caiet de sarcini, până 

la termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor, respectiv data de 17.09.2022, orele 16:00. 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta prin e-mail la adresa: pnrr.remat@gmail.com sau 

la telefon +40 735 234 848, persoană de contact Simona Claudia Laita. 

 

Data: 07.09.2022 
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