
 
 
 
 

 

Proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein 
și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul 

„Programului de Energie in Romania" 
Proiect: “Converting the factory to a sustainable energy system” 

 

Beneficiar: 

 
COMPA S.A. SIBIU 

 
Anunt de participare la procedura simplificată de atribuire a Contractului de achizitie a  

unui sistem fotovoltaic 

 
Sibiu, 24 mai 2021 
 
1. COMPA S.A., cu sediul in Romania, Judetul Sibiu, Strada Henri Coanda nr. 8, Sibiu, telefon +40269/ 
239400, fax +40269/ 237770, anunta demararea proiectului “Converting the factory to a sustainable 
energy system”, proiect co-finantat prin “Programul Energie in Romania” conform Contractului/Ofertei 
de garantare nr. 2019/104244, încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator al programului. 

 
2. Obiectul contractului îl constituie: achizitia unui sistem fotovoltaic la cheie cu o putere instalata de 
minim 0,97 MW si maxim 0,99 MW, curent alternativ, pentru autoconsum.  

Prin achiziția „la cheie” se înțelege: 

-toate echipamentele (module fotovoltaice, invertoare, structura de montaj), instalatiile (tablouri 
electrice, retele electrice de cablu, instalatie legare la pamant, dispozitive modulare protectie impotriva 
supratensiunilor) si dotarile necesare sistemului fotovoltaic inclusiv proiectarea instalatiei de utilizare, 
rezistenta si arhitectura, elaborarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor si acordurilor aferente 
sistemului fotovoltaic, transport si montaj echipamente, instalatii si dotari sistem fotovoltaic precum si 
punere in functiune. Prin soluție „la cheie” se intelege furnizarea/prestarea completa a produselor si 
serviciilor, astfel incat sistemul fotovoltaic sa fie complet si functional, intelegandu-se ca furnizorul se 
obliga sa furnizeze/presteze orice element lipsa fara a se modifica pretul contractului. 

 
3. Procedura aplicata: Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru 
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, Anexa la Ordinul 
nr. 1284/2016, deoarece valoarea estimată a achiziției, fără TVA, depășește pragul valoric prevăzut la 
art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 (135.060 lei exclusiv TVA), iar în cazul contractelor de furnizare 
se aplică procedura competitivă fără să existe o limită valorică superioară de la care să se aplice 
dispozițiile Legii nr.98/2016. 
 
4. Locaţia contractului: COMPA S.A., Romania, Judetul Sibiu, Strada Henri Coanda nr. 8, Sibiu.  
  
5. Tipul contractului: contract de furnizare  
  



 
 
 
 
 
6. Durata contractului: maximum 12 luni  
  

7. Valoarea estimată: 3.958.043,70 RON (803.419 EUR) fara TVA 
  
8. Criteriul de atribuire: Oferta stabilita ca fiind câstigătoare va fi acea oferta care îndeplineste 
cerintele din cadrul anuntului de participare, cerintele generale obligatorii si cerintele tehnice minime 
solicitate si care are pretul cel mai scăzut.  
  
9. Data şi ora limită de depunere a ofertei: 07.06.2021, ora 12:00   
  
10. Data şi ora deschiderii ofertelor: 07.06.2021, ora 14:30  
  
11. Adresa la care se transmit ofertele: COMPA S.A., Romania, Judetul Sibiu, Strada Henri Coanda 
nr. 8, Sibiu.  
  
12. Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Conform Ordinului MFE 1284/2016 
anuntul este publicat pe www.fonduri-ue.ro la urmatorul link: 
 
https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/proiecte/details/1/10734/proiecte-achizi%C8%9Bii-beneficiari-
priva%C8%9Bi-%C2%A0converting-the-factory-to-a-sustainable-energy-systems 
 
13. Puteti obtine informatii suplimentare de la: 
Numele persoanei de contact: Cosmin FAGADARU; 
Post: Responsabil achizitii 
Adresa: COMPA S.A., Romania, Judetul Sibiu, Strada Henri Coanda nr. 8, Sibiu. 
Telefon. +40269/ 239400, fax . +40269/ 237770, e-mail: cosmin.fagadaru@compa.ro 

 
Pentru informaţii detaliate legate de programul de finanţare vizitati adresa: 

www.eeagrants.org 
www.norwaygrants.org 


