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Ordin iniţiator Nr.475 /2014
Cumpărare: Energie electrică
COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR”-S.A (CN CF

Societate de brokeraj

“CFR”-S.A)
COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR”-S.A (CN CF

Client

“CFR”-S.A)
Denumire produs

Energie electrica

Cantitate

20.500 MWh, din care
- 17000 MWh energie electrica de joasa tensiune si
-

3500 MWh energie electrica de medie tensiune .

Atribut

Total – se vor depune oferte pe întreaga cantitate

Condiţia de livrare

conform specificaţiilor detaliate din Caietului de Sarcini

Modalitatea de calcul a preţului

Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei, în
conformitate cu Formularul de ofertă (Formular 10A) si va fi
însoţit de anexă la formular.Nu se accepta oferta partiala.
Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei si va
contine preturile proprii de livrare de pentru energie de joasa
tensiune si respectiv energie de medie tensiune, în conformitate
cu Formularul de ofertă (Formular 10 A). Formularul de ofertă va
fi însotit de Anexa la formularul de ofertă. Propunerea financiara
trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi
disponibilizate de autoritatea contractanta .
Pretul de livrare PL ( lei/Mwh) fara TVA, se compune din:
1. Pretul propriu de livrare ( specific fiecarui furnizor) –PP = PU +
TG
PU – pretul unitar de livrare a energiei electrice active
TG -tarif mediu aferent serviciului de transport pentru
introducerea energiei electrice in retea.
2. Tarife reglementate conform Ordinelor ANRE aflate in
vigoare,dupa cum urmeaza:
- tariful reglementat pentru extragerea energiei din retea: [TL]
- tariful reglementat pentru serviciul de sistem: [TSS]
- tariful reglementat pentru serviciul de distributie a energiei
electrice prestat de distribuitorul concesionar pentru inalta
tensiune : [TDIT]
- tariful reglementat pentru serviciul de distributie a energiei
electrice prestat de distribuitorul concesionar pentru medie
tensiune : [TDMT]
- tariful reglementat pentru serviciul de distributie a energiei
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electrice prestat de distribuitorul concesionar pentru joasa
tensiune : [TDJT]
Tarif reglementat de joasa tensiune TJ = TL + TSS + TDIT + TDMT
+ TDJT
Tarif reglementat de medie tensiune TM = TL + TSS + TDIT + TDMT
PL = PP + T , unde T ia valorile TJ , respectiv TM
Pretul de livrare va fi exprimat in lei/ Mwh (fara TVA), cu maxim
2 zecimale.
Evaluarea ofertelor, se va realiza prin compararea propunerilor
financiare determinate prin insumarea valorilor rezultate din
inmultirea pretului total (care va sta la baza incheierii
contractului)cu cantitatea maxima aferenta aferenta fiecarui tip
de energie de medie tensiune si respectiv joasa tensiune.
Perioada de livrare

01.09.2014 – 30.08.2015

Data începerii livrării

01.09.2014, ora 00.00

Termen şi Condiţii de Plată

OP prin Trezorerie la 30 de zile de la primirea facturii

Garanţie de Participare

195.000 lei, cu o durată de valabilitate de 90 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
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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

Alte precizari

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;
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 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:Moldovan Macarie
Alexandru-Dir.General Ionel VOICU- -Dir.General(pana la data
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27.03.2014); Baicu Sorina- Dir. Gen. Adj. Economic, Viorel
Scurtu - Dir.Gen.Adj.Exp, Mihaescu Ovidiu - Director Dir.
Instalatii, Pop Aron Valer – Director Dir. Achizitii Contracte, Irina
Petrescu - Dir. Asistenta Juridica, Iulian Mantescu - Dir.
Contabilitate, Corneliu Cretu- Dir. Financiar, Daniela Cristea Director Financiar (pana la data 04.04.2014) ; Iacob Jana - Sef
Serviciu Reprezentare, Stroe Claudiu –Sef Serviciu Recuperari
Creante; Florina Mirica- Sef SACPE; Daniela Manuela
Dumitrescu – Sef Serv.APSBBS, Bogdan Branzan Fedeles –
Sef pr.STCD; Valentin Mitroi – Sef Serv.T.C.D. , Popescu
Constantin Cornel- Ec, Constantinescu Simona – Sef Birou –
STCD; Daniela Manea – Sef Birou AL, Craciun Dorina Mihaela
– ing., Raluca Munteanu-ing., Staicu Iulia - ing; Alexandru
Nicoleta- ing., Tudor Gherghina-ing; Preda Georgiana-cons.jur;
Buholt Mariana-cons.jur.; Melinte Ionut-Sef pr. Laudat Mirela
Gabriela-cons.jur; Papa Traian-cons. jur; Violeta-Elena
Petrescu-cons.jur.;Lambru Liviu Constantin –Sef Serv. T.E.,
Ungureanu Gabriel Admin. Sistem.
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. 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).
5. Certificat de participare la procedura cu oferta
independenta( Formular B.3 - in original);
6. Ofertantul are obligatia de a prezenta licenta de furnizare a
energiei electrice, si conditiile asociate în conformitate cu
prevederile Legii nr. 123/2012 si Ordinul 48/2013 al
presedintelui ANRE privind aprobarea Regulamentului pentru
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acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice
,cu modificarile si completarile ulterioare, valabila la data limita
de depunere a ofertelor, în original, copie legalizata sau copie
lizibila „conform cu originalul”, semnata si stampilate de
reprezentantul legal al ofertantului.
7. Experienţa similară se va dovedi prin depunerea listei
principalelor furnizari de energie în ultimii 3 ani, conţinând
valori, cantitati, beneficiari, indiferent dacã aceştia din urmã
sunt autoritãţi contractante sau clienţi privaţi, din care sa reiasa
ca in ultimii 3 ani a furnizat produse de tipul celor licitate.
(Formular E – în original).
Lista se va confirma prin prezentarea de catre operatorii
economici, de orice documente/certificari ce demostreaza faptul
ca acestia au furnizat produse similare, prin prezenarea a
minim 1 - maxim 3 contracte/documente cu valoare cumulata
de cel putin 9 750 000 lei fara TVA, si vor fi insotite de
recomandari din partea beneficiarilor.
Demonstrarea experientei similare se face fie de ofertant, fie de
un singur sustinator fara cumularea acestora.
În cazul în care ofertantul invocă sustinerea privind experienta
similară a unui tert, se va prezenta în original, un angajament
de sustinere întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.
8. OFERTA se depune în original şi cuprinde:
a). PROPUNEREA TEHNICA. Propunerea tehnica va fi
întocmita astfel încât în procesul de evaluare, informatiile din
aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu
specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini. Propunerea
tehnica se va elabora în conformitate cu prevederile caietului de
sarcini, cu obligatia ca operatorii economici sa indice in cadrul
acesteia faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
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Prin propunerea tehnica depusa, ofertantul are obligatia de a
face dovada capacitatii de a furniza produsele care fac obiectul
prezentei proceduri de achizitie publica în conformitate cu
cerintele prevazute în Caietul 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 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 90 zile de la data
deschiderii acesteia.
Lipsa oricărui document din cele menţionate de la punctul 1-8,
atrage după sine descalificarea ofertantului respectiv.
Alte condiţii contractuale

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.

Garantia Bursiera

25.000 lei

Comision BRM

0,5% din valoarea contractului, de la vânzător

Şedinţa de tranzacţionare se va desfăşura utilizând platforma electronica BRM, în data de
17.07.2014 cu începere de la ora 13.00.
Ordinele de sens contrar se vor depune până la data de 17.07.2014, ora 11.00, la sediul
BRM din strada Buzeşti nr. 50-52, et. 7, sect. 1, Bucureşti.
Garanţia bursieră se va achita astfel:
1. OP în contul de garanţii al Bursei Române de Mărfuri: RO37 RNCB 0082 0009 9180 0002,
deschis la BCR Bucureşti, sucursala Unirea.
Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul Bursei Române de
Mărfuri, str. Buzeşti, nr. 50-52, sector 1, Bucureşti, telefon 0213 174 560 sau prin fax la nr.
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0231 172 878. Solicitarile de clarificari se transmit cu 3 zile inainte de deschiderea ofertelor.
Persoană de contact: Grigore Adrian, tel. mobil 0730710387
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