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CLARIFICĂRI 
Privind Documentația de Atribuire a contractului de achiziție 

“ACHIZIȚIE DE CARBURANT AUTO PE BAZĂ DE CARDURI (benzină fără plumb - cod CPV 09132100-
4 motorină Euro 5 - cod CPV 09134200-9) pentru parcul auto al S.S.H. HIDROSERV S.A.” 

 
 
 
   

Solicitare operator economic   Răspuns achizitor 

 Solicitare de clarificări nr. 1: 
„Avand in vedere anuntul de participare si 
documentatia de atribuire, atasate acestui mail; 
Avand in vedere ca in proiectul de contract, este 
prevazut un termen de plata : 
“10.2 Achizitorul se obligă să plătească 
furnizorului prețul produselor livrate, prin ordin 
de plată, la 30 zile de la primirea facturii.” 
Avand in vedere ca pe site-ul autoritatii 
contractante este mentionat ca: 
“Prin încheieriea de sedinta pronunţata în data 
de 10.10.2016, în dosarul nr. 36365/3/2016, 
aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a -VII-
a Civilă, s-a dispus deschiderea procedurii 
generale a insolventei fata de SSH Hidroserv SA, 
fiind desemnata în calitate de administrator 
judiciar CITR Filiala București SPRL, cu sediul în 
București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court 
et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul 
Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 
0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 
26171764, prin practician în insolvență dl. 
Bogdan Vasile Gorde” 
Va rugam sa ne comunicati daca autoritatea 
contractanta, accepta o colaborare / oferta cu 
plata in avans (factura proforma , inregistrare in 
extrasul nostru de cont a platilor efectuate si 
utilizare carduri) sau daca sunteti de accord cu 
furnizarea unei garantii bancare sub forma de 
depozit bancar in contul furnizorului sau 
scrisoare de garantii bancara emisa de o banca 
agreata. Valoarea garantiei furnizata, va fi cel 

Răspuns solicitare de clarificări nr. 1: 
 Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv 
S.A. (denumită in continuare „S.S.H. Hidroserv 
S.A.”) aflată în reorganizare, societate ce nu este 
autoritate contractantă, având în vedere 
documentația pentru atribuirea contractului de 
“ACHIZIȚIE DE CARBURANT AUTO PE BAZĂ DE 
CARDURI (benzină fără plumb - cod CPV 
09132100-4 motorină Euro 5 - cod CPV 09134200-
9) pentru parcul auto al S.S.H. HIDROSERV S.A.” 
prin procedura de Licitație, postată pe site-ul 
societății în data de 16.08.2022, vă comunică 
următoarele: 
- Societatea Hidroserv SA poate fi de acord 
cu constituirea unei garanții, dar forma de 
constituire a acesteia (OP, factură proforma, 
scrisoare de garantare etc.) va fi stabilită ulterior 
desemnării operatorului economic câștigător, prin 
contract. 
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putin egala cu valoarea maxima a achizitiilor de 
carburant effectuate pentru o perioada de 2 luni 
de activitate: o luna de alimentare pana la 
momentul emiterii facturilor fiscale + 30 mzile 
(termenul de plata solicitat).” 

 
 

 


