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1.  SCOPUL  DOCUMENTULUI ȘI DOMENIUL DE APLICARE 

 

Prezentul document are ca scop definirea şi reglementarea procesului şi a regulilor de bază pentru 

procedurile de achiziții sub pragurile valorice definite la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 99/2016 din cadrul grupului 

ENEL România. 

Prezenta instrucţiune se aplică achiziţiilor de produse (materiale), lucrări şi servicii. 

 

2.  PRINCIPII DE ACHIZIȚII ȘI ETICĂ 

 

Pe parcursul întregului proces de atribuire, așa cum este reglementat în prezentul document, la adoptarea 

oricărei decizii trebuie avute în vedere următoarele principii: 

a) nediscriminare; 

b) tratament egal; 

c) recunoaștere reciprocă; 

d) transparență; 

e) proporționalitate; 

f) asumarea răspunderii. 

 
Procesele de achiziții vor fi desfășurate luând în calcul următoarele obiective principale:  

 Maximizarea eficacității și eficienței serviciilor de achiziții;  

 Organizarea și dezvoltarea activităților prin vizarea în permanență a obținerii de sinergii în vederea 

reducerii costurilor, concomitent cu asigurarea nivelului solicitat al serviciului;  

 Elaborarea celei mai bune strategii cu privire la lanțul de aprovizionare; 

 Promovarea în cadrul Grupului Enel a inovației create de către Furnizori. 

 

Fiecare departament de achiziții este responsabil pentru:  

 dezvoltarea și gestionarea procesului de achiziții, tratarea furnizorilor în condiții de egalitate și 

nediscriminatoriu și cu totală transparență față de aceștia; 

 selectarea furnizorilor pe baza unor criterii obiective; 

 alegerea, pe cât posibil, a unor furnizori calificați, în conformitate cu legislația locală; 

 respectarea procedurilor naționale specifice, emise de către Departamentul de proceduri, politici și 

control operațional al achizițiilor globale, luând în calcul cerințele acestei politici și legislația 

specifică la nivel de țară. În cazul unui conflict, cerințele legislative la nivel de țară vor prevala;  

 reducerea achizițiilor neplanificate și a procedurilor de achiziții urgente; 

 respectarea principiilor Grupului Enel privind loialitatea, siguranța, comportamentul adecvat, 

transparența, eficiența, așa cum este menționat în Codul de etică și Planul de toleranță zero 

împotriva corupției (ZTC).  

 

Toți angajații Grupului Enel vor respecta criteriile și principiile de mai sus. În mod specific, aceștia:  

 vor respecta cu atenție legile, procedurile și politicile privind achizițiile; 
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 vor permite monitorizarea atentă a deciziilor luate și înregistrarea corespunzătoare a informațiilor, a 

documentelor de ofertare și a contractelor; 

 vor gestiona selecția Ofertanților pe baza unor criterii obiective; 

 vor menține o relație deschisă și corectă cu furnizorii ca urmare a unei relații comerciale 

satisfăcătoare; 

 vor evita orice situație care poate genera un posibil conflict cu privire la activitatea desfășurată și 

care poate influența capacitatea de a lua decizii în interesul Grupului Enel. 

Toate departamentele de achiziții trebuie să respecte criteriile și principiile de mai sus. În mod specific, aceștia 

vor rula procesul luând in calcul următoarele:  

 optimizarea prețurilor / costurilor când se contractează materiale, lucrări și servicii și cand se 

stabilesc obiectivele, politicile de negociere și cererile de garanție; 

  optimizarea dezvoltării, înregistrării și calificării furnizorilor, prin monitorizarea și identificarea 

acelora care demonstrează cel mai înalt nivel de calitate și eficiență; 

 promovarea îmbunătățirii continue a specificațiilor tehnice și a contractării în vederea optimizării 

rezultatelor Societății; 

 cifra de business corespunzatoare a cumpărătorilor din cadrul departamentelor de achiziții globale. 

 

3. DEFINIȚII 

 

Ariba Spend Management - aplicație internă Enel prin intermediul căreia se pot desfășura procedurile de 

achiziție online, accesibilă la adresa http://globalprocurement.enel.com; 

Caiet de sarcini – document ce conţine cerinţele tehnice pe care trebuie sa le îndeplinească obiectul achiziţiei; 

Cerere de oferte – cerere pe care Directia Achiziţii o transmite operatorilor economici selectați și care conține 

toate informaţiile necesare pentru participarea la procedura de achiziţie. 

Cod CPV: Codul Comun Internaţional privind Achiziţiile de Produse, Servicii şi Lucrări (Common Procurement 

Vocabulary); 

Contract – în accepţiunea acestui document sunt considerate contracte următoarele: acordurile-cadru, 

contractele „închise”, contractele subsecvente precum şi actele adiţionale aferente acestora; 

Documentaţie de atribuire - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de 

achizitie si de procedura de atribuire a acestuia; 

DA: Direcţia Achiziţii din cadrul Enel Servicii Comune S.A.; 

Furnizor- orice contractant care presteaza servicii, livreaza materiale/produse sau executa lucrari; 

Legea 99/2016 - Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; 

Oferta - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifesta voința de a se angaja din punct de vedere juridic 

într-un contract de achiziţie; oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum și alte 

documente stabilite prin documentația de atribuire; 

Ofertant - oricare operator economic care a depus oferta în cadrul unei proceduri de atribuire; 

Propunere / Ofertă financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la prețuri, tarife, alte condiţii 

financiare și comerciale / contractuale corespunzatoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de 

atribuire;  

http://globalprocurement.enel.com/
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Propunere / Ofertă tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini și / sau 

specificația tehnică; 

Selecţie de oferte – procedură de achiziţie aplicabilă pentru atribuirea unui contract ce se poate finaliza și cu o 

etapa de negociere și / sau licitașie electronică 

4. TIPURI DE PROCEDURI APLICATE PROCEDURILOR SUB PRAG 
 

Conform art. 12 alin. 1 din Legea 99/2016 entitatile contractante pot organiza propriile proceduri de 

atribuire a contractelor sectoriale. Ca regula generala, procedura de achizitie aplicabila pentru atribuirea unui 

contract este selectia de oferte ce se poate finaliza si cu o etapa de negociere si/sau licitatie electronica, toate 

detaliile privind selectarea furnizorilor, selectarea ofertelor și atribuirea contractului, fiind detaliate în 

documentația procedurii aferente și ținând seama de principiile prevăzute la articolul 2 din Legea nr. 99/2016. In 

functie de specificul si valoarea fiecarei proceduri de achizitie, DA responsabila de desfasurarea procedurii, 

poate decide asupra necesitatii organizarii sau nu a unei faze de negociere si/sau a unei etape de licitatie 

electronica. 

Atribuirea directă unui sigur contractant, fără a realiza un proces prealabil de achiziție, este permisă 

doar în situații speciale descrise în continuare; 

 atunci când nu sunt disponibile oferte adecvate în urma transmiterii invitației; 

 atunci când produsele în cauză sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării, experimentării, studierii 

sau dezvoltării; atribuirea directă nu va fi permisă pentru furnizarea produselor fabricate pentru 

testarea viabilității comerciale sau pentru recuperarea costurilor de cercetare și dezvoltare; 

 atunci când, din motive tehnice sau artistice sau legate de protejarea drepturilor exclusive, contractul 

poate fi atribuit numai unei anumite societăți furnizoare; 

 atunci când, având în vedere urgența extremă cauzată de evenimente neprevăzute, momentul 

atribuirii contractului nu se încadrează în termenele limită stabilite;  

 pentru livrările suplimentare efectuate de către furnizorul inițial în următoarele cazuri: 

o înlocuirea parțială a bunurilor / serviciilor / lucrărilor sau a instalaților aflate în uz; 

o extinderea bunurilor / serviciilor / lucrărilor sau a instalaților existente; 

o în cazul în care schimbarea contractantului ar impune achiziția de materiale cu diferite 

caracteristici tehnice, a căror folosire sau întreținere ar duce la o incompatibilitate sau 

dificultăți tehnice disproporționate; 

 pentru contractele care vor fi atribuite în baza unui acord internațional ale cărui dispoziții prevalează, 

cu condiția ca respectivul acord să fi fost gestionat în conformitate cu legislația aplicabilă; 

 pentru achizițiile în condiții deosebit de avantajoase și de scurtă durată și / sau la prețuri avantajoase, 

în vederea cumpărării acestor bunuri / servicii / lucrări cu costuri considerabil mai mici comparativ cu 

condițiile curente ale pieței. 

Contractele sub pragul valoric de 25.000 EUR / an / societate / CPV (categorie de material, lucrare sau 

serviciu) sunt considerate achiziţii delegate de către departamentul Achiziții. 
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5.   DESCRIEREA PROCESULUI 

5.1  Publicarea invitației și a documentației de atribuire 

Procedurile din această categorie pot fi desfășurate fie online prin intermediul sistemul informatic propriu 

Enel - ARIBA SPEND MANAGEMENT, fie offline. 

Pentru procedurile derulate online, invitația de participare, documentația de atribuire precum și toate 

informațiile necesare desfășurării procedurii de achiziție se găsesc la adresa http://globalprocurement.enel.com 

și pot fi accesate de către furnizorii care s-au înscris pe portalul de achiziții în vederea participării acestora la 

procedura de achiziție în cauză. 

Pentru procedurile desfășurate offline, documentele menționate anterior se transmit scanate, pe email. 

5.2  Transmiterea ofertelor 

Pentru procedurile online, ofertele se transmit exclusiv prin sistemul informatic (ARIBA SPEND 

MANAGEMENT) conform regulilor de operare specifice. Documentele de calificare (după caz), ofertele tehnice şi 

ofertele financiare se încarcă pe platforma Ariba Spend Management, în fișiere separate și care permit, implicit, 

deschiderea acestora în mod separat, etapizat. 

Ca regulă, candidaţii nu vor avea acces la date privind numărul şi numele contracandidaţilor şi implicit la 

informaţii legate de ofertele depuse de aceştia.  

Eventualele clarificări la documentația de atribuire vor fi solicitate de către Ofertanți exclusiv prin 

intermediul platformei de achiziții, accesând secțiunea de Mesaje a fiecărei proceduri de achiziție. 

Răspunsurile vor fi postate de către ENEL pe aceeași platformă, în cadrul fiecărei proceduri de achiziție 

relevante, în aceeași secțiune de Mesaje, operatorul economic fiind înștiințat printr-un e-mail pentru orice 

răspuns / completare / modificare aduse Documentației de atribuire. 

De asemenea, eventualele solicitări de clarificări cu privire la ofertele depuse vor fi transmise de către 

ENEL către operatorul economic, online, în secțiunea Mesaje a fiecărei proceduri de achiziție, folosind aceeași 

platformă. 

Pentru procedurile offline, ce nu se desfașoară prin sistemul informatic ARIBA SPEND MANAGEMENT, 

documentele de calificare (după caz), ofertele tehnice şi ofertele financiare se transmit separat, în plicuri închise, 

pe coordonatele (loc / timp) indicate în cadrul invitațiilor. Deschiderea ofertelor se realizează de către Comisia de 

Evaluare. Eventualele solicitări de clarificări / răspunsuri se vor transmite conform indicațiilor din documentația de 

atribuire. 

5.3   Evaluarea ofertelor 

Toate ofertele generate în procedurile de achiziție din aceasta categorie vor fi analizate de către o Comisie 

de evaluare având minim trei membri. Comisia de evaluare este responsabilă de desfășurarea următoarelor 

activități: 

- deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;  

- verificarea îndeplinirii cerințelor minime de calificare, dacă este cazul; 

- verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului de sarcini; 

- verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi; 

http://globalprocurement.enel.com/
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- solicitare de clarificări, daca este cazul; 

- stabilirea ofertelor inacceptabile şi / sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării acestora 

în fiecare dintre aceste categorii;  

- stabilirea ofertelor admisibile;  

- stabilirea ofertei câştigătoare în urma aplicării criteriului de atribuire sau, după caz, formularea propunerii 

de anulare a procedurii;  

- elaborarea raportului de atribuire. 

Examinarea ofertelor din partea membrilor Comisiei se va realiza garantând confidențialitatea 

documentelor de licitaţie, cu imparţialitate şi coerenţă. 

Ofertele tehnice trebuie să fie examinate şi evaluate înainte de cele economice. Se va proceda la 

evaluarea ofertelor economice numai după stabilirea ofertelor tehnice conforme. 

Evaluarea comercială nu va implica reevaluarea conținutului deja evaluat pe durata procesului de 

calificare a furnizorilor, decât dacă, pe durata procesului de ofertare au loc schimbări majore în ceea ce privește 

situația legală, financiară sau siguranța Ofertantului. 

Pe durata evaluării ofertelor, DA poate solicita Ofertanților informații care nu au fost furnizate complet sau 

care nu au fost prezentate complet (formatul informaților nu este conform cu cerințele mentionate in invitatie de 

participare sau documentatia de atribuire). 

Enel isi rezerva dreptul ca, ulterior deschiderii si evaluarii ofertelor financiare preliminare strict pentru 

ofertantii ale caror candidaturi si oferte tehnice au fost declarate admisibile si conforme, sa organizeze, daca va 

considera necesar, inainte de initierea etapei de licitatie electronica sau intocmirea raportului de atribuire, 

sedinte de negociere cu fiecare ofertant in parte. Etapele procedurii de achizitie se vor mentiona si in invitatia de 

participare transmisa tuturor ofertantilor invitati la procedura de achizitie. 

Pe durata negocierii comerciale (dacă există), DA întotdeauna:  

 va aplica un tratament transparent și egal tuturor Ofertanților; 

 va analiza piața de referință pentru a obține cele mai bune condiții comerciale disponibile; 

 va analiza punctele forte și puncte slabe ale Ofertanților, pentru a beneficia de cele mai bune 

oportunități pentru Grupul Enel; 

 va evalua riscurile de negociere; 

 va respecta prevederile legale în vederea selectării participanților la negocieri. 

La finalul întregului proces de ofertare, DA va elabora Raportul privind propunerea de atribuire a 

contractului.  

Raportul privind propunerea de atribuire a contractului va include evaluarea ofertei, activitățile de 

evaluare, rezultatul eventualelor negocieri și criteriile care fundamentează deciziile luate.  

 

În situațiile în care grupul de marfă este dezvoltat în sistemul de calificare, etapa de evaluare a ofertelor 

nu presupune și evaluarea documentelor de eligibilitate.  

Toate verificările care trebuie efectuate în ceea ce privește eligibilitatea Furnizorilor vor fi clar menționate 

în documentația procedurii aferente, respectând principiile articolului 2 din Legea 99/2016 și procedurile interne 

ale Enel. 
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5.4  Selectarea ofertelor și atribuirea contractului 

Criteriul de atribuire a contractului de achiziție poate fi: a) preţul cel mai scăzut; b) oferta cea mai 

avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.  

În cazul în care criteriul utilizat este "preţul cel mai scazut”, stabilirea ofertei caştigatoare se realizează 

prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor declarate admisibile.  

În cazul în care criteriul utilizat este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic", 

stabilirea ofertei câştigatoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se 

stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul. Algoritmul de calcul, precum şi factorii de evaluare a 

ofertelor, care vor fi luaţi în considerare în cazuț aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de 

vedere tehnico-economic", se precizează în mod clar şi detaliat în cadrul documentaţiei de atribuire şi vor 

reflecta metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare 

prezentate de ofertanţi.  

Criteriul de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire nu poate fi schimbat pe parcursul aplicării 

procedurii.  

5.5 Incheierea contractului 

Contractele finalizate în urma unei proceduri de atribuire sub prag se vor încheia în conformitate cu 

Condiţiile Generale ale Grupului Enel în vigoare la momentul transmiterii cererii de ofertă / publicării procedurii de 

achiziţie. 

6. REGULI GENERALE PRIVIND CRITERIILE DE CALIFICARE A OFERTANȚILOR 

Criteriile de calificare au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic, financiar şi organizatoric al fiecarui 

operator economic participant la procedura, potenţial care trebuie sa reflecte posibilitatea concreta a acestuia de 

a indeplini contractul şi de a rezolva eventualele dificultăţi legate de indeplinirea acestuia, In cazul in care oferta 

sa va fi declarata câştigătoare.  

Criteriile de calificare și aplicarea acestora sunt stabilite conform Procedurii Organizaționale nr. 162 

"Calificarea Furnizorului", ținând cont de tipologia fiecarui contract. 

Criteriile de calificare pot fi verificate astfel:  

- prin sistemul intern de calificare a furnizorilor, atunci cand grupul de marfa asociat procedurii de achizitie 

care urmeaza a fi derulata este dezvoltat in sistemul precizat anterior;  

- in cadrul procedurii de achizitie, atunci cand grupul de marfa asociat procedurii de achizitie care urmeaza 

a fi derulata nu este dezvoltat in sistemul intern de calificare a furnizorilor sau desi dezvoltat in sistemul 

de calificare, nu exista un numar suficient de mare de furnizori calificati. 

 

Indiferent de modalitatea de verificare a criteriilor de calificare, prin sistemul intern de calificare a furnizorilor sau 

in cadrul procedurii de achizitie, acestea vor viza urmatoarele aspecte: 

a) situatia personala a ofertantului; 

b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale; 
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c) situatia economica si financiara; 

d) capacitatea tehnica si/ sau profesionala; 

 

Criteriile de calificare stabilite de ENEL trebuie sa aiba legatura cu obiectul contractului ce urmeaza sa fie 

atribuit. ENEL va respecta principiul proportionalitatii atunci cand stabileste criteriile de calificare, precum si 

nivelul cerintelor minime pe care ofertantii trebuie sa le indeplineasca, luand in considerare exigentele specifice 

impuse de natura si complexitatea contractului care urmeaza sa fie atribuit. 

 

Pentru aplicarea criteriilor de calificare referitoare la situatia economica si financiara si respectiv capacitatea 

tehnica si/sau profesionala, ENEL va preciza in cadrul documentatiei de atribuire cerintele minime pe care 

ofertantii trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati calificati. 

 

ENEL va  exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului: 

- orice ofertant despre care are cunostinta ca a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante 

judecatoresti pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda 

si/sau pentru spalare de bani, pentru constituirea unui grup infractional organizat, acte de terorism, 

traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, infractiuni impotriva intereselor financiare ale UE. 

- orice ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant care are drept membri in cadrul consiliului de 

administratie/ organului de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care 

sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu 

persoane ce detin functii de decizie in cadrul ENEL. 

 

ENEL are dreptul de a exclude dintr-o procedura de achizitie orice ofertant care se afla in oricare dintre 

urmatoarele situatii: 

a) este in stare de faliment, dizolvare ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar sau 

activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o 

situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege, sau face obiectul unei proceduri legale pentru 

declararea sa in una din situatiile prevazute mai sus; 

b) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre 

bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in 

Romania sau in tara in care este stabilit; 

c) in ultimii doi ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive 

imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii 

beneficiarilor acestuia; 

d) a comis o abatere profesionala sau o fapta care a adus atingere eticii profesionale, iar ENEL poate 

demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o hotarare definitiva a unei instante 

judecatoresti, a unei autoritati administrative sau a unei organizatii internationale; 

e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile/documentele solicitate de catre ENEL, in scopul 

demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare; 

f) orice alte situatii in care ENEL inregistreaza un prejudiciu, inclusiv de imagine, dovedit de Enel prin orice 

mijloace adecvate prevazute de lege. 
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6.1 Demonstrarea situatiei personale a ofertantului 

ENEL poate accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se 

incadreaza in una dintre situatiile de excludere mentionate mai sus orice document considerat pe deplin 

edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi 

certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. 

In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a ofertantilor, ENEL are dreptul 

de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor 

mentionate de mai sus. 

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit astfel de  

documente sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile de exludere mentionate anterior, ENEL va 

accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la 

declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative 

sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. 

6.2  Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale a ofertantului 

ENEL poate solicita oricarui operator economic sa prezinte orice documente pe care le considera edificatoare sa 

dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in 

conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit. 

6.3 Demonstrarea situatiei economice si financiare a ofertantului 

ENEL poate solicita prin documentatia de atribuire cerinte privind situatia economica si financiara care 

sunt necesare si adecvate pentru a se asigura ca operatorii economici dispun de capacitatea economica si 

financiara necesara pentru a executa contractul/ acordul cadru si pentru a fi protejata fata de un eventual risc de 

neindeplinire corespunzatoare a contractului. 

Cerintele privind situatia economica si financiara stabilite de ENEL  pot viza urmatoarele elemente: 

- un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumita cifra de afaceri minima in domeniul 

obiectului contractului/ acordului-cadru; 

- anumite niveluri ale altor indicatori economico-financiari relevanti, precum nivelul de lichiditate anuala; 

- un nivel corespunzator al asigurarii de risc profesional. 

In cazul in care ENEL solicita demonstrarea situatiei economice si financiare, atunci va indica in 

documentatia de atribuire si informatiile pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte in acest scop. 

6.4 Demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale a ofertantului 

ENEL poate solicita prin documentele achizitiei criteriile privind capacitatea tehnica si profesionala care 

sunt necesare si adecvate pentru a se asigura ca operatorii economici detin resursele umane si tehnice si 

experienta necesare pentru a executa contractul /acordul cadru la un standard de calitate corespunzator. 

In cazul in care ENEL solicita demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale, atunci va indica in 

documentatia de atribuire informatiile pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte in acest scop. 

Criteriile privind capacitatea tehnica si profesionala stabilite de ENEL pot viza in special existenta unui 

nivel corespunzator de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut. 

In scopul verificarii capacitatii tehnice si profesionale a ofertantilor, ENEL are dreptul de a le solicita 

acestora, in functie de specificul, de cantitatea si de complexitatea lucrarilor/ serviciilor/ produselor ce urmeaza 
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sa fie executate/ prestate/ furnizate si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante pentru 

indeplinirea contractului, urmatoarele informatii si documente: 

a) o lista a lucrarilor realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, insotita de 

certificate de buna executie pentru lucrarile cele mai importante; atunci cand este necesar in scopul 

asigurarii unui nivel corespunzator de concurenta, ENEL poate stabili ca sunt luate in considerare lucrari 

relevante realizate cu mai mult de 5 ani in urma; 

b) lista principalelor livrari de produse efectuate sau a principalelor servicii prestate in cursul unei perioade 

care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati; 

atunci cand este necesar in scopul asigurarii unui nivel corespunzator de concurenta, ENEL poate stabili 

ca sunt luate in considerare livrari de produse relevante efectuate sau servicii relevante prestate cu mai 

mult de 3 ani in urma; 

c) indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate, indiferent daca fac sau nu parte din 

organizatia operatorului economic, in special a celor care raspund de controlul calitatii si, in cazul 

contractelor de lucrari, a celor aflati la dispozitia contractantului in vederea executarii lucrarilor; 

d) descrierea facilitatilor tehnice si a masurilor utilizate de operatorul economic in vederea asigurarii calitatii 

si a facilitatilor sale de studiu si de cercetare; 

e) precizarea sistemelor de management si de trasabilitate din cadrul lantului de aprovizionare pe care 

operatorul economic le va putea aplica pe parcursul executarii contractului; 

f) in cazul in care produsele sau serviciile care urmeaza sa fie furnizate sunt complexe sau, cu caracter 

exceptional, sunt destinate unui scop special, rezultatele unui control efectuat de ENEL sau, in numele 

acesteia, de un organism oficial competent din tara in care este stabilit operatorul economic, sub rezerva 

acordului respectivului organism, care vizeaza capacitatile de productie a operatorului economic care 

furnizeaza produsele sau capacitatea tehnica a operatorului economic care presteaza serviciile si, daca 

este necesar, facilitatile de studiu si de cercetare care sunt la dispozitia acestuia si masurile de control a 

calitatii pe care acesta urmeaza sa le aplice; 

g) calificarile educationale si profesionale ale operatorului economic care presteaza servicii ori executa 

lucrari sau ale personalului de conducere al operatorului economic, daca acestea nu constituie factori de 

evaluare; 

h) precizarea masurilor de management de mediu pe care operatorul economic le va putea aplica pe 

parcursul executarii contractului;  

i) o declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza 

servicii ori executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani; 

j) o declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la dispozitia operatorului economic 

care presteaza servicii ori executa lucrari pentru executarea contractului;  

k) precizarea partii/partilor din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze; 

l) esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie 

certificata la solicitarea ENEL; 

m) certificate emise de institute oficiale responsabile cu controlul calitatii sau organisme cu competente 

recunoscute, care atesta conformitatea produselor care urmeaza a fi livrate, identificata in mod clar prin 

trimitere la specificatii tehnice sau standarde;  

n) informatii privind subcontractantii si proportia in care contractul de lucrari urmeaza sa fie indeplinit de 
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catre subcontractanti si specializarea acestora. precum si alte informatii privind subcontractantii, 

incluzand dar nelimitandu-se la: 

- documente care sa dovedeasca forma de inregistrare a subcontractantilor; 

- documente privind situatia personala a subcontractantilor;  

- documente edificatoare pentru demonstrarea capacitatii tehnice si/sau profesionale a 

subcontractantilor pentru partea din contract care va fi realizata de acestia. 

o) orice alte informatii, documente si altele asemenea pe care ENEL  le considera relevante. 

 
In situatia in care procedura de achizitii se deruleaza folosind sistemul intern de calificare a furnizorilor, in 

cadrul procedurii de achizitie vor fi verificate numai acele documente care au o valabilitate mai mica decat 

perioada de valabilitate a calificarii care este de 3 ani, precum si documentele care sunt specifice procedurii de 

achizitie si nu se regasesc in lista documentelor analizate in cadrul procesului de calificare. 

Din punct de vedere al eligibilității furnizorilor, numai furnizorii calificați in sistemul intern de calificare al 

furnizorilor Enel pot fi invitați la o procedură de achiziție. Cu toate acestea, este posibil să se invite, de 

asemenea, Furnizorii care au la momentul procedurii de achiziție o cerere de calificare "în curs" sau "în etapa de 

reînnoire", cu condiția ca, dacă acești Furnizori vor fi contractați, aceștia se vor conforma inainte de atribuirea 

contractului sau, în cazuri excepționale, înainte de emiterea contractului. 

              Pentru a obţine calificarea pentru un anumit Grup de Mărfuri, Furnizorul va respecta Cerinţele legale, 

economico-financiare, tehnice şi de siguranţă, care vor fi menţinute pe toată perioada de valabilitate a calificării, 

şi anume, trei ani. 

Atunci când sistemul de calificare a furnizorilor nu este aplicabil, Departamentul Achiziții va fi responsabil 

de selectarea ofertanților, conform sugestiilor departamentului solicitant, luând in calcul principiile de achiziții și 

de etica și asigurându-se că, sunt invitați la licitație cel puțin trei furnizori. 

7. VENDOR RATING - EVALUAREA FURNIZORILOR 

ENEL a instituit un sistem de Evaluare Contractant numit Vendor Rating cu scopul de a monitoriza şi de 

a evalua performanţele cu privire la lucrările / serviciile primite de la proprii contractanți cât şi calitatea produselor 

achiziţionate. 

Evaluarea Contractantului, se bazează pe un indicator al Evaluării Contractantului  (IVR) si se aplică 

tuturor societăţilor care lucrează cu ENEL, pentru categoriile merceologice pentru care este activ.  IVR exprimă 

nivelul calităţii oferite şi ţine cont de calitatea produsului / serviciului / lucrării într-o anumită perioadă de timp. 

ENEL identifică în mod obiectiv şi sistematic informaţiile referitoare la comportamentul pe care 

contractantul îl are pe timpul aprovizionării cât şi pe timpul executării lucrarilor / serviciilor prevăzute de contract 

şi mai exact evaluează: 

- calitatea serviciilor / lucrărilor / bunurilor furnizate (IQ); 

- punctualitatea activităților (IP); 

- corectitudinea în etapa precontractuală şi în etapa de execuţie (IC); 

- siguranţa și securitatea în muncă ( IS). 

Indicatorul de Evaluare Contractant (IVR), obţinut în urma rezultatului din verificările indicate anterior, 

este utilizat de ENEL, pentru: 
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- evaluarea generală a fiecărui Contractant, cu referire la diversele tipuri de servicii, lucrări şi / sau bunuri 

furnizate; 

- suspendarea calificării contractanților cu indici VR “nesatisfăcători” din sistemul de calificare. ENEL își 

rezervă dreptul de a nu invita la procedurile de achiziții pe acei furnizori care sunt suspendați din 

sistemul de calificare în momentul derulării procedurii de achiziție. 

- eliberarea de documente constatatoare cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea de către un 

contractant a obligațiilor contractuale conform prevederilor legislației de achiziții a favoriza  un proces de 

îmbunătățire a calităţii produselor / lucrărilor / serviciilor furnizate de contractanți. 

8. ANULAREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE 
Transmiterea invitației de participare nu reprezintă un angajament ferm din partea ENEL de a încheia un 

contract cu oferanții participanți la procedura de achiziție. ENEL își rezervă dreptul de a anula procesul de 

contractare în orice moment. În acest caz, ENEL nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele prejudicii pe 

care această decizie le va avea asupra ofertanților. 

ENEL va anula procedura de atribuire a contractului, luand aceasta decizie, de regula, inainte de data 

transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire dar, in orice caz, inainte de data incheierii 

contractului, in urmatoarele cazuri: 

a) au fost depuse numai oferte care nu indeplinesc cerintele din documentatia de atribuire; 

b) nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse oferte care, desi admisibile, nu pot fi comparate din 

cauza modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare; 

c) in cadrul documentatiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata 

erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor legale care stau la baza atribuirii 

contractelor de achizitie si, concomitent, ENEL se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective 

fara ca acestea sa conduca, la randul lor, la incalcarea acestor principii; 

d) este imposibila incheierea contractului cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita castigatoare, din 

motive neimputabile ENEL, si nu exista o oferta clasata pe locul doi admisibila; 

e) numarul de oferte depuse/ conforme nu asigura un grad satisfacator de concurenta; 

f) in timpul desfasurarii procedurii de achizitie se constata aparitia unei situatii neprevazute, ce nu a 

putut fi anticipata in mod obiectiv, din motive independente de vointa Enel, si care duce la 

imposibilitatea de a continua procesul de achizitie 

9. PUBLICITATEA ACHIZIȚIILOR 

 

Pentru asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei, se vor utiliza mai multe canale de publicitate a 

procedurilor. 


