Bursa Română de Mărfuri S.A.
Romanian Commodities Exchange
Strada Buzeşti 50-52 sector 1 Bucureşti  România
Tel. +40-21 317 45 60  Fax +40-21 317 28 78
E-mail: office@brm.ro  http://www.brm.ro

Ordin iniţiator Nr. 29/2014 - Cumpărare: „Motorină Euro 5”
SOCIETATEA DE
BROKERAJ
CLIENT
PRODUS

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR”-S.A
(CN CF “CFR”-S.A)
COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR”-S.A
Motorină Euro 5
Codul CPV: 09134220-5, motorină (EN 590);
Sursa de finantare: Fonduri proprii ale CNCF CFR SA
Cumpărare

VANZARE/
CUMPARARE
CANTITATE
ATRIBUT ( T/P )

400 tone motorină
Total – se vor depune oferte pentru întreaga cantitate solicitată
Lei/tonă fără acciză şi fara TVA.

MODALITATEA DE
CALCUL A PREŢULUI:

Preţul unitar adjudecat în urma şedinţei de tranzacţionare include şi
valoarea activităţii de încărcare a motorinei în mijloacele de transport (auto),
precum şi toate cheltuielile legate de operare (manipulare, sigilare, manevra,
încărcare, taxe vamale, comision vamal, etc.) si transport, în condiţia de livrare
DDP INCOTERMS 2000.
Preţul adjudecat în şedinţa de tranzacţionare va fi menţinut ferm
pentru o perioadă de 30 de zile de la data semnării contractului de furnizare de
produse.
Ajustarea preţului se va face atunci când apar modificări legislative
referitoare la acciză şi/sau în funcţie de evolutia cotaţiei FOB MED ITALY
HIGH, publicată în Platt’s European Marketscan.
Furnizorul are obligatia de a prezenta documentele prin care sa
demonstreze cotatia produsului publicata in Platt’s European Marketscan cotatia medie, ULSD10PPM (Motorina EURO 5) FOB MED ITALY HIGH
(in USD/to) pentru saptamana anterioara ajustarii pretului si cursul mediu al
BNR din saptamana anterioara ajustarii pretului.
De asemenea, BRM va comunica CNCF CFR SA documente prin
care sa demonstreze cotatia produsului publicata in Platt’s European
Marketscan.
Preţul se va ajusta în ziua de luni a săptămânii in care se lanseaza
comanda, conform următoarei formule:
P (lei/to) = A (USD/to) X Cm (lei/USD) + B + C
unde,
P (lei/to) = Preţul la momentul ajustării;
A = reprezintă cotaţia medie pentru produsul ofertat, FOB MED
ITALY HIGH, publicată în Platt’s European Marketscan, pentru săptămâna
anterioara ajustării preţului, exprimat în USD/tonă;
Cm = reprezintă cursul mediu lei/USD al BNR din săptămâna
anterioară ajustării preţului;
B = reprezintă contravaloarea transportului şi alte cheltuieli legate de
îndeplinirea contractului (manipulare, încărcare, descărcare etc.), exprimat în
lei. Aceasta componentă este constantă pentru toată perioada de derulare a
contractului;
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CONDIŢIE DE
LIVRARE
TERMENE DE
LIVRARE
DURATA
CONTRACTULUI:
MOD DE AMBALARE
TERMEN DE PLATĂ

GARANȚIA DE
PARTICIPARE

C = reprezintă contravaloarea accizei (lei/tonă), stabilita conform
reglementarilor legale în vigoare;
DDP - „Delivered Duty Ppaid” conform INCOTERMS 2000 în locatiile de
pe raza Sucursalelor C.R.E.I.R 1-8 ( Bucuresti, Craiova, Timisoara,
Cluj, Brasov, Iasi, Galati, Constanta), stabilite prin comanda emisa in
baza contractului.
Livrarea se va efectua esalonat pe baza de comanda, termenul va fi stabilit prin
comanda emisa in baza contractului.
pana la data de 31.03.2014
cisternă auto
contravaloarea facturii (preţ, transport, acciza şi TVA) se va face cu ordin de
plată, în termen de maxim 30 zile de la primirea facturii de către achizitor. Se
consideră ca dată a efectuării plăţii, data aplicării ştampilei pe documentul de
plată de către banca achizitorului
Garanţia de participare este în cuantum de 36.000 lei, cu o durată de
valabilitate de 60 zile de la data desfăşurării procedurii.
Garantia de participare se poate constitui prin scrisoare de garanţie
bancară, prin virament bancar sau prin orice alt instrument de garantare
emis in conditiile legii de o societate bancara, ori de o societate de asigurari, in
conformitate cu art. 86 din HG 925/2006. Pentru constituirea prin scrisoare de
garantie bancara se va depune Formularul 2. Scrisoarea de garanţie bancară
se va depune în original.
Întreprinderile Mici şi Mijlocii beneficiază de reducerea cu 50% a
cuantumului garanţiei de participare şi a garanţiei de bună execuţie, conform
prevederilor legii 346/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare. Pentru
a beneficia de aceasta reducere se va depune declaraţia privind statutul de
IMM. Lipsa documentului atrage de sine respingerea ofertei.
Pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar va
transmitem datele necesare:
Beneficiar: CNCF CFR SA
CUI: RO11054529
Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02
Banca Italo-Romena Ag. Mihalache
Garantia de participare se va constitui in favoarea CNCF CFR SA.
Neconstituirea garantiei de participare asa cum este solicitata mai
sus, atragere după sine descalificarea ofertantului respectiv.
Operatorii economici vor depune la BRM înainte de şedinţa de
tranzacţionare, in plicuri separate, un exemplar în original şi un exemplar în
copie, a următoarelor documente:
1. Declaraţie privind eligibilitatea - neîncadrarea în situaţiile prevăzute
la art. 180 din OUG nr. 34/2006 - în conformitate cu Formularul A - se
depune în original;

ALTE PRECIZĂRI

NOTĂ: Autoritatea contractanta va exclude din procedura aplicată pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant despre care are
cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a
unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii
criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.
2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
OUG nr. 34/2006 - în conformitate cu Formularul B.1 - se depune în
original;
3. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69
indice 1 din OUG nr. 34/2006 - în conformitate cu Formularul B.2 - se
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depune în original;
Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce
priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ionel
VOICU-Dir.General; Corneliu CRETU-Dir.Gen.Adj.Ec.; Viorel SCURTU Dir.Gen.Adj.Exploatare; Macarie Alexandru MOLDOVAN- Director General Adj.
Tehnic; Constantin MANEA - Dir.Linii; Daniela DUMITRESCU –Dir.Comercial;
Daniela CRISTEA- Dir. Financiara; Adriana GEORGESCU-Director Asistenta
Juridica; Claudiu STROE – Sef Serv.Recuperari Creante;Sef serv.Mecanizare MRBogdan Sabau; Sef serv. BVC- Ivanescu Florina; Ing II- Mircea VOICAN
-- Dorina Craciun –Sef Serv SAPSPBS.; Raluca Munteanu -ingSAPSPBS; Staicu
Iulia–Ing.SAPSPBS; Daniela Manea –Sef birou SAPSPBS; Hropaciov LorenaEc.SAPSPBS; Gherghina Tudor –ingSAPSPBS,
- Mihai UNGUREANU- Sef Serv. Aprov;Elena Prunescu-ec.Serv.Aprov.; Florin
PANTAZI-ing.Serv.Aprov.
- Baicu Sorina -Sef STCD; Bogdan Branzan –Sef pr.STCD;Valentin Mitroi –sef
birou STCD; Mitroi Marilena- Ec ServTCD.;Constantinescu Simona-Ec
Serv.TCD.; Popescu Cornel-ecServ.TCD;
- Florina Mirica- Serf SACPE; Preda Georgiana-cons.jur; Buholt Marianacons.jur.;Melinte Ionut-sef pr..;Laudat Mirela-cons.jur.;
De asemenea. pentru a viziona toate persoanele cu functii de decizie/conducere se va
vizita site-ul http://www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura.htm

4. Informaţii generale - în conformitate cu Formularul G - se depune în
original;
5. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă
Tribunalul Municipiului Bucureşti/teritorial: (Certificatul de depune în original
/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul şi va fi în termen de
valabilitate).
6. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta( Formular
B.3 - in original);
7. Autorizaţie de antrepozit fiscal valabila pentru activitatea de productie
sau depozitare produse energetice si amestec de carburanti cu biocarburanti –
grupa motorine sau Atestatul de înregistrare pentru comercializare şi
depozitare angro de produse energetice, valabil pe durata derularii
contractului (se depune in copie);
8. Cerinta minima obligatorie referitoare la asigurarea calitatii:
Prezentarea unor documente emise de organismele nationale sau
internationale acreditate care confirma sistemul de management al calitatii
firmelor ofertante, respectiv ISO 9001 – managementul calitatii. In cazul in
care operatorul economic nu detine un certificat ISO 9001:2000/2008,
operatorul economic trebuie sa prezinte alte probe sau dovezi care sa confirme
asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Certificatele trebuie sa fie
valabile la data deschiderii ofertelor. In cazul asocierilor conditia se va
considera indeplinita, daca unul din parteneri o indeplineste.
9. OFERTA se depune în original şi cuprinde:
a). PROPUNEREA TEHNICA. Se elaborează conform caietului de
sarcini (prin participarea la procedură se consideră acceptarea caietului de
sarcini în totalitatea sa. Ofertantul va include un angajament prin care
confirma respectarea cerinţelor contractuale şi cerinţelor din caietul de sarcini
elaborat de CN CF “CFR”- S.A).
1. Fişa de securitate a produsului conform legislaţiei în vigoare.
2. Licenta si certificatul de conformitate emise de Registrul Auto
Roman – Organism de Certificare Produse, pentru produsul ce urmeaza a fi
livrat;
3. Certificat de calitate / buletin de analiza / raport de incercari,
emis pe numele ofertantului de un laborator acreditat RENAR, din care sa
rezulte ca produsul ofertat este conform prevederilor caietului de sarcini.
b). PROPUNEREA FINANCIARA - Formularul 10 A.
Propunerea financiara trebuie sa fie prezentata în lei, în
conformitate cu Formularul de oferta (Formular 10A). Formularul de ofertă
Pagină 3 din 5

4

va fi însoţit de o anexă ce va cuprinde defalcarea preţului.
Preţul din propunerea financiară va fi menţinut ferm şi nemodificabil
pe toată durata de valabilitate a contractului. Perioada de valabilitate a ofertei
este de 60 zile de la data deschiderii acesteia.

ALTE CONDIŢII
CONTRACTUALE

LIMBA DE REDACTARE
A OFERTEI ŞI A
DOCUMENTELOR CARE
ÎNSOŢESC OFERTA:

Lipsa oricărui document din cele menţionate de la punctul 1-9,
atrage după sine descalificarea ofertantului respectiv.
prin participarea la procedură se consideră acceptarea modelului de
contract în totalitatea sa.
Garanţia de bună execuţie a contractului de furnizare de produse se
constituie numai în lei şi reprezintă 5% din valoarea contractului fara TVA.
Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie prin scrisoare de
garanţie de bună execuţie, în original - Formularul J ce se constituie în
anexă la contract.
Garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive
din sumele datorate pentru facturi parţiale, conform HG 1045/2011 sau orice
alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau
o societate de asigurari, in maxim 5 zile de la data incheierii contractului de
ambele parti.
Solicitarile de clarificari se transmit cu 3 zile inainte de deschiderea
ofertelor.
limba română.

Garanţie bursieră

Membrii ce vor face parte din comisia de evaluare din partea CNCF
„CFR” SA: se vor transmite ulterior.
1. Formulare;
2. Caiet de sarcini pentru achiziţie “MOTORINA EURO 5”;
3. Contract de furnizare de produse;
Documentele, originale sau copii legalizate, solicitate la
paragraful ALTE PRECIZĂRI vor fi înmânate după şedinţa de
tranzacţionare broker-ului.
17.500 lei

Comision

0,75 % de la ofertantul câştigător, fără acciză și fără T.V.A.

ANEXE
NOTA

Garanţiile de participare se pot constitui astfel:

 Pentru „CNCF CFR SA.”:
Garantia de participare se poate constitui prin scrisoare de garanţie bancară, prin
virament bancar sau prin orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o
societate bancara, ori de o societate de asigurari, in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006.
Pentru constituirea prin scrisoare de garantie bancara se va depune Formularul 2. Scrisoarea de
garanţie bancară se va depune în original.
Întreprinderile Mici şi Mijlocii beneficiază de reducerea cu 50% a cuantumului garanţiei
de participare şi a garanţiei de bună execuţie, conform prevederilor legii 346/2004, cu
modificarile şi completarile ulterioare. Pentru a beneficia de aceasta reducere se va depune
declaraţia privind statutul de IMM. Lipsa documentului atrage de sine respingerea ofertei.
Pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar va transmitem datele
necesare:
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Beneficiar: CNCF CFR SA
CUI: RO11054529
Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02
Banca Italo-Romena Ag. Mihalache
Garantia de participare se va constitui in favoarea CNCF CFR SA.

 Pentru „BRM”:
OP în Contul de Garanţii al BRM: RO37 RNCB 0082 0009 9180 0002, deschis la BCR,
Sucursala Unirea.
Scrisoare de Garanţie Bancară (perioada de valabilitate de 90 zile) sau filă CEC, făcute în
favoarea Bursei Române de Mărfuri.

Şedinţa de tranzacţionare se va desfăşura în data de 31.01.2014, cu începere de la ora
10:00, la sediul BRM din strada Buzeşti nr. 50-52, et. 7, sect. 1, Bucureşti.
Documentele de inscriere si oferta comercială se vor depune până la data de
31.01.2014, ora 09:30 la sediul BRM.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul Bursei
Române de Mărfuri, str. Buzeşti, nr. 50-52, sector 1, Bucureşti, telefon 021/317.45.60 sau prin
fax la nr. 021.317.28.78.
Persoană de contact:

Constantin Scarlat,

tel. mobil 0727.225.121.
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