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ANUNT  DE  PARTICIPARE 

privind furnizare  maxim 7 turbine eoliene  aferente   

Centrală Electrică Eoliană 38,4MW Cudalbi2, Jud. Galati 

 

1. Informatii generale privind Beneficiarul :  

a. S.C SMART POWER GENERATION ALFA S.R.L. Buzău,(SPGA),  cu 
sediul social în Mun. Buzău, Strada: Transilvaniei, nr.1,Etaj 5,  Jud. 
Buzău, RO 222, România,  CP 120189,  înregistrată la ORC de pe lângă 
Tribunalul Buzău sub nr. de ordine J10/ 1310/2018, CIF: RO 40236575,  
afiliată la Grupul Eximprod., www.epg.ro,  cu date de contact: adresă e-
mail office.regenerabile@eximprod.ro,  Telefon +040 710 242 si  Fax +040 
710 384, intentionează să atribuie Contract furnizare max. 7 turbine 

eoliene cu puterea totală de 38,4MW pentru Centrala Electrică Eoliană 

(CEE) 38,4MW Cudalbi2, Jud. Galati, în calitate de Beneficiar privat.  
b. Proiectul CEE 38,4MW este înscris pentru accesare  fondurilor europene 

la pozitia 433, în cadrul apelului PNRR/2022/C6/M ENERGIE/ I1 / 
Lansarea unei proceduri de ofertare pentru proiecte de productie energie 
din surse regenerabile (energie eoliană si solară ), cu drept de incepre a 
lucrărilor o dată cu depunerea proiectului, conform Ghid specific.  

 
2. Tip procedură ce va fi respectată – Procedură Competitivă , asa cum este 

reglementată de „Îndrumarul Metodologic pentru beneficiarii privati aplicabil in 
derularea procedurilor de achizitie pentru atribuirea contractelor de furnizare 
produse, prestare servicii, executie de lucrari finantate din fondurile externe 
nerambursabile si rambursabile aferente Mecanismului de redresare si 
Rezilienta”.  

3. Criteriu atribuire – Cel mai bun raport calitate-pret avand ca factori de evaluare:  
i) LCoE; ii)Termen  livrare  turbine si pentru stadiul „gata de receptie la punerea 
în functiune”; iii) Garantarea disponibilitătii turbinei pe 20 de ani; 

4. Tipul contractului – Furnizare produse 

5. Valoarea estimată – 36.000.000 (treizecisisasemilioane ) Euro. Pretul este 

ferm si nu se poate ajusta pe parcursul derulării contractului. 

6. Data limita a depunerii ofertelor: 31 ianuarie 2023 orele 16.00 . Durata de 
valabilitate a ofertei este de minim 4 luni. 
 

7. Caietul  de sarcini . Se  pune la dispozitie gratuit potentialilor ofertanti interesati. 
Documentele sunt disponibile pentru descarcare la următoarea adresă:   
https://box.epg.ro/s/y3H6JszJGpWKwHz 


